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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ศึกษา
วิเคราะห์องค์ประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
เป็นการรายงานข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน   
คือ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และเป็นการรายงานเพ่ือแสดงให้เห็น     
การบรรลุตามเป้าหมายองค์ประกอบในการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป 
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          (อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร) 
     คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สารบัญ 
  หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ 
บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 

ข 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ทีต่ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
2. ปรัชญา ปณธิาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ 
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
4. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ 
5. หลักสูตรและสาขาวชิาที่เปิดสอน 
6. จ านวนนักศึกษา 
7. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบนั 
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี ้ 20 

     

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  
                    และเอกลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีฐานะเทียบเท่ากอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความมุ่งมั่น
ยกมาตรฐานทางการศึกษา  ส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูตร         
ให้มีความหลากหลายเพ่ือรองรับความต้องการของผู้ศึกษาและตลาดแรงงาน ในปีการศึกษา 2558                     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ริ เริ่มการท างานด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Engagement)                 
โดยได้จัดตั้งคณะท างานพันธกิจเพ่ือสังคม และเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นอกเหนือจากภารกิจด้านการเรียน
การสอนและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานความเป็นไทยและการก้าวไป                 
ของสังคมโลกซึ่งเป็นการท างานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ยังมีพันธกิจในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ รวบรวม และถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสากล ตลอดจนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ  

ในด้านการเสริมสร้างพลังความสามารถและศักยภาพของนักศึกษานั้น  คณะมนุษยศาสตร์                  
และสังคมศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย            
ด้วยการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยจัดให้มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 
ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง รวมถึงห้องอเนกทัศน์  (Co-Working Space)                
และลานวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาของทุกหลักสูตรใช้ฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชาของตนเอง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง                     
การประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการด าเนินงาน                       
ตามปีการศึกษา 2561 เพ่ือสะท้อนคุณภาพ การด าเนินงานจริง 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 กันยายน พ.ศ. 2562) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา             
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (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 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00 
 - องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 6 3.42 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2  3 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  2 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.27 ดี 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 1. คณะมีสาขาวิชาที่หลาหลาย ท าให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้

เป็นอย่างดี 
     2. อาจารย์มีการท าผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะมีการส่งเสริมให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษา

ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
     1. อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
     2. อาจารย์ที่มีต าหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
     1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

1.2 ที่ตั้ง 
     เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 

 
1.3 ประวัติความเป็นมา 
     ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มตั้งขึ้นเป็นคณะวิชา 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 ก าหนดให้ คณะเป็นส่วน
ราชการ มีฐานะเทียบเท่ากอง หมายถึง หน่วยงานในสถาบันที่ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่หลักของสถาบัน กล่าวได้ว่า 
คณะ เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันฯ และเม่ือปี 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
เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏ      
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วไลยอลงกรณ์  ในพ ระบ รมราชู ป ถั มภ์  ได้ ย กฐานะขึ้ น เป็ น มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ว ไลยอลงกรณ์                       
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีฐานะเทียบเท่ากอง ได้พยายามยกมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริม
ศักยภาพของบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพ่ือรองรับ          
ความต้องการของผู้ศึกษาและตลาดแรงงาน ขณะนี้ได้เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสาขาวิชาดังนี้ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
     1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 
     2. สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) 
     3. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.) 
     4. สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.) 
     5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
     6. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศศ.บ.) 
     7. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ.) 
     8. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 
     9. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.) 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
     10. สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
     11. สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
     12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 
นอกเหนือจากพันธกิจด้านการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ควบคู่กับการพัฒนาสังคม                    

บนพ้ืนฐานความเป็นไทยและการก้าวไปของสังคมโลกแล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังมีพันธกิจ               
ในการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ รวบรวม และถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาสากล ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ 

ด้านการเสริมสร้างพลังความสามารถและศักยภาพของนักศึกษานั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้วยการบูรณาการ                
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ห้องวิทยาการ                 
ทางภาษา ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง ห้องอเนกทัศน์  (Co-Working Space) 
อาคารกิจกรรมนักศึกษา และลานวัฒนธรรม  เพ่ือให้นักศึกษาของทุกหลักสูตรใช้ฝึกปฏิบัติตามสาขาวิชา             
ของตนเอง 
 

2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ 
2.1 ปรัชญา 

      คุณธรรมน าความคิด บัณฑิตรู้รอบ มอบสุขให้สังคม บ่มเพาะจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี 
 

2.2 ปณิธาน 
      เป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
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2.3 เป้าหมาย 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
2. ให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
3. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้ 
 

2.4 นโยบาย 
       1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น                   
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีก
ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

5. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

6. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  

7. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติ
ภารกิจของคณะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 โครงสร้างการบริหาร 

รายนามผู้บริหาร/กรรมการบริหาร 
1. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร  คณบดี 
2. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพันธกิจสัมพันธ์         

เพ่ือสังคม 
3. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ  

การศึกษา 
4. อาจารย์ ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต์ รองคณบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
5. อาจารย์วิไลลักษณ์  เรืองสม   ผู้ช่วยคณบดี 
6. อาจารย์ศิริวรรณ  ก าแพงพันธ์   ผู้ช่วยคณบดี 
7. อาจารย์มนตรี  ชินสมบูรณ์   ผู้ช่วยคณบดี 
8. อาจารย์ ดร.ชนินทร  สวนภักด ี   ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
9. อาจารย์ธีระศักดิ์  เครือแสง   ประธานหลักสูตรจิตวิทยา 
10. อาจารย์วิเชียร  ธนลาภประเสริฐ  ประธานหลักสูตรดุริยางคศิลป์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ  นาควัชระ  ประธานหลักสูตรภาษาไทย 

เพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ 
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

งานบริหารงานทั่วไป งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 

งานวิจัย บริการวิชาการ 
และพัฒนาท้องถิ่น 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

ประธานสาขาวิชาจิตวทิยา 

ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ประธานสาขาวิชาทศันศิลป์ 

ประธานสาขาวิชาดุรยิางคศิลป์ 

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประธานสาขาวิชานิตศิาสตร ์

ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร 

ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 

ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

ประธานสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง 

ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์
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12. อาจารย์บุษบา  แฝงสาเคน   ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
13. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์  สีเตชะ   ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)                                                                
14. อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักด ี   ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง 
15. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ  ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์ 

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

 
4. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ  

4.1 รายช่ือผู้บริหาร 
                 1. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร   คณบดี 

4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 
                 1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ   รองคณบดีฝ่ายบริหารและพันธกิจสัมพันธ์  

เพ่ือสังคม 
2. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ                    
                                                                   การศึกษา 
3. อาจารย์ ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต์ รองคณบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
4. อาจารย์วิไลลักษณ์  เรืองสม   ผู้ช่วยคณบดี 
5. อาจารย์ศิริวรรณ  ก าแพงพันธ์   ผู้ช่วยคณบดี 
6. อาจารย์มนตรี  ชินสมบูรณ์    ผู้ช่วยคณบดี 
7. อาจารย์ ดร.ชนินทร  สวนภักด ี   ประธานหลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
8. อาจารย์ธีระศักดิ์  เครือแสง   ประธานหลักสูตรจิตวิทยา   
9. อาจารย์วิเชียร  ธนลาภประเสริฐ   ประธานหลักสูตรดุริยางคศิลป์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศิริ  นาควัชระ  ประธานหลักสูตรภาษาไทย 

เพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร 
11. อาจารย์บุษบา   แฝงสาเคน   ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
12. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์  สีเตชะ    ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ  
                                                                  การสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  
13. อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักดี   ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง 
14. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ  ประธานหลักสูตรสังคมศาสตร์ 

เพ่ือการพัฒนา 
15. อาจารย์ ดร.มนัส  สายเสมา   ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  ยะมะหาร  ประธานหลักสูตรทัศนศิลป์ 
17. อาจารย์อัญชัญ  ยุติธรรม    ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์  มาลา  ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
19. นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย์   หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 

1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 
2. สาขาวิชาจิตวิทยา (ศศ.บ.) 
3. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (ศศ.บ.) 
4. สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร (ศศ.บ.) 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
6. สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศศ.บ.)  
7. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (ศศ.บ.) 
8. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 
9. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.) 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
10. สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.) 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
11. สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ 
12. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

 
ตารางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระดับ
ปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 

ปีที่
ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่ 
สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร 

วันที่ สกอ.                  
ลงนาม 

รับทราบหลักสตูร 

ปริญญาตร ี การพัฒนาชุมชน ศศ.บ. 2554 10 มีนาคม 2554 19 มกราคม 2555 
2559 7 เมษายน 2559 13 มิถุนายน 2559 

ปริญญาตร ี จิตวิทยา ศศ.บ. 
2555 1 มีนาคม 2555 13 กรกฎาคม 2555 

2560 3 พฤศจิกายน 2559 31 พฤษภาคม 2560 

ปริญญาตร ี ดนตรีสากล ศศ.บ. 2557 9 มกราคม 2557 1 สิงหาคม 2557 
ดุริยางคศิลป ์ 2561 4 มกราคม 2561 25 เมษายน 2561 

ปริญญาตร ี ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม 
การสื่อสาร ศศ.บ. 

2556 1 พฤศจิกายน 2555 5 มีนาคม 2556 

2561 7 ธันวาคม 2560 2 เมษายน 2561 

ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 
2555 3 พฤษภาคม 2555 24 กันยายน 2555 

2560 3 พฤศจิกายน 2559 3 พฤษภาคม 2560 

ปริญญาตร ี สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ศศ.บ. 
2555 22 พฤษภาคม 2555 24 กันยายน 2555 

2560 3 พฤศจิกายน 2559 31 พฤษภาคม 2560 

ปริญญาตร ี สารสนเทศศาสตร ์ ศศ.บ. 
2557 3 มีนาคม 2557 3 มีนาคม 2558 
2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 7 มีนาคม 2562 

ปริญญาตร ี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาต ิ(หลักสูตร ศศ.บ. 2557 9 มกราคม 2557 13 มีนาคม 2558 

2562 15 พฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561 
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นานาชาติ) 

ปริญญาตร ี ศิลปะการแสดง ศศ.บ. 2552 21 พฤศจิกายน 2551 20 มกราคม 2552 
2561 21 ธันวาคม 2560 3 พฤษภาคม 2561 

ปริญญาตร ี ทัศนศิลป ์ ศป.บ. 
2555 15 ธันวาคม 2554 4 พฤษภาคม 2555 
2559 7 มกราคม 2559 2 มีนาคม 2559 
2561 2 พฤศจิกายน 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 

ปริญญาตร ี นิติศาสตร ์ น.บ. 
2556 4 เมษายน 2556 13 มิถุนายน 2556 
2561 2 พฤศจิกายน 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 

ปริญญาตร ี รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 
2555 22 พฤษภาคม 2555 24 กันยายน 2555 

2560 3 พฤศจิกายน 2559 - 
ที่มา : ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

6. จ านวนนักศึกษา 
ปริญญาตรี จ านวน 2,050 คน 

หลักสูตร/สาขาวิชา   ปี 1 
(61) 

ปี 2 
(60) 

ปี 3 
(59) 

  ปี 4 
(58) ตกค้าง รวม 

การพัฒนาชุมชน       33 41 45 52 5 176 
จิตวิทยา 65 82 85 75 10 317 
ดนตรีสากล - 22 15 19 11 67 
ดุริยางคศิลป ์ 19 - - - - 19 
ภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสาร 11 25 23 35 6 100 

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

7 7 7 12 4 37 

สังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา  22 28 18 45 8 121 

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

รวม 413 493 429 542 173 2,050 
ที่มา : สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจ าปีการศึกษา 2561 
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7. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
7.1  อาจารย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ จ านวน 86 คน 

รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฎิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 
(ระยะเวลาต้ังแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562) 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                      ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ว.ด.ป. 
ที่เข้างาน 

คุณวุ
ฒิ 

จ านวนผู้อยู ่
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 
ป.เอก 

จ านวน 
ผู้ลาศึกษา หมายเหตุ 

1 น.ส.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บด ี รองศาสตราจารย ์ 01052534 ป.โท 1       

2 ดร.อนงค ์ อนันตริยเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 26112525 ป.เอก 1 1     

3 ดร.ไททัศน ์ มาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 01062554 ป.เอก 1 1     

4 ดร.รัฐชาต ิ ทัศนัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 05012558 ป.เอก 1 1     

5 นายเอก ศรีเชลียง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 02122534 ป.โท 1       

6 นายนเรศ   ยะมะหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 01042549 ป.โท 1       

7 นายธนาวุฒ ิ วงศ์อนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 05062549 ป.โท 1       

8 นายจิระศักดิ ์  สังเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 01042549 ป.โท 1       

9 น.ส.ธีระญา ปราบปราม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 23112552 ป.โท 1       

10 น.ส.พรศริ ิ   นาควัชระ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 01042549 ป.โท 1       

11 น.ส.ปาริชาต ิ ผดุงศิลป ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 05062549 ป.โท     1 ลาศึกษาต่อ 
1 ก.พ.61 

12 นายมณเฑียร รุ่งหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 05062549 ป.โท 1       

13 นายประกาศติ   ประกอบผล ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 01042549 ป.โท 1       

14 ดร.สมทรง   บรรจงธิติทานต ์ อาจารย ์ 01042549 ป.เอก 1 1     

15 ดร.ชนินทร   สวณภักด ี อาจารย ์ 01042549 ป.เอก 1 1     

16 ดร.ภิศักดิ ์  กัลยาณมิตร อาจารย ์ 01042549 ป.เอก 1 1     

17 ดร.ดสุิตธร งามยิ่ง อาจารย ์ 23082553 ป.เอก 1 1     

18 ดร.กัมลาศ    เยาวะนิจ อาจารย ์ 01042549 ป.เอก 1 1     

19 ดร.หทัยรัตน ์  อ่วมน้อย อาจารย ์ 01042549 ป.เอก 1 1     

20 ดร.พัณณกร สอนไว อาจารย ์ 01072558 ป.เอก 1 1   สระแก้ว 

21 ดร.ดรุณศักดิ ์ ตติยะลาภะ อาจารย ์ 15052552 ป.เอก 1 1     

22 ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ ์ อาจารย ์ 01042549 ป.เอก 1 1     

23 ดร.ชนินทร ์ จักรภพโยธิน อาจารย ์ 01072559 ป.เอก 1  1    

24 ดร.วุฒินันท์   สีเตชะ อาจารย ์ 01042549 ป.เอก 1 1     

25 ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว อาจารย ์ 15032559 ป.เอก 1 1     

26 ดร.มนสั  สายเสมา อาจารย ์ 20052523 ป.เอก 1 1     
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ว.ด.ป. 
ที่เข้างาน 

คุณวุ
ฒิ 

จ านวนผู้อยู ่
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 
ป.เอก 

จ านวน 
ผู้ลาศึกษา หมายเหตุ 

27 ดร.กฤตยชญ ์ ค ามิ่ง อาจารย ์ 01042552 ป.เอก 1 1     

28 น.ส.มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร อาจารย ์ 05012541 ป.โท     1 ลาศึกษาต่อ 
22 ส.ค. 57 

29 นางจิราภรณ ์ ทองทวี อาจารย ์ 01072540 ป.โท 1       

30 นางพิชญาณ ี เชิงคีรี  ไชยยะ อาจารย ์ 01112548 ป.โท 1       

31 นายบุญอนันต ์  บุญสนธิ ์ อาจารย ์ 01042549 ป.โท 1       

32 น.ส.ปิยะ  สงวนสิน อาจารย ์ 01042549 ป.โท 1       

33 น.ส.รุ่งอรณุ วณิชธนะชากร อาจารย ์ 01112549 ป.โท 1       

34 น.ส.มนฤด ี ช่วงฉ่ า อาจารย ์ 16102551 ป.โท 1    1 ลาศึกษาต่อ 
1 ส.ค. 61 

35 นายเทวพงษ ์ พวงเพชร อาจารย ์ 15052552 ป.โท 1       

36 นายสิริวิทย ์ สุขกันต ์ อาจารย ์ 01102552 ป.โท 1       

37 นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐ อาจารย ์ 03072549 ป.โท 1       

38 น.ส.ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ อาจารย ์ 01042554 ป.โท 1       

39 น.ส.วรรณลดา กันต์โฉม อาจารย ์ 26052554 ป.โท 1       

40 น.ส.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ อาจารย ์ 01072554 ป.โท 1       

41 นายปิยะ กล้าประเสริฐ อาจารย ์ 11072554 ป.โท 1       

42 น.ส.วิไลลักษณ ์ เรืองสม อาจารย ์ 11072554 ป.โท 1       

43 นางดวงกมล ทองอยู่ อาจารย ์ 19092554 ป.โท     1 ลาศึกษาต่อ 
1 ส.ค. 59 

44 นายชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน อาจารย ์ 21052555 ป.โท 1       

45 น.ส.วรนุช สิปิยารักษ์ อาจารย ์ 21052555 ป.โท     1 ลาศึกษาต่อ 
1 ส.ค. 61 

46 น.ส.อัญชัญ ยุติธรรม อาจารย ์ 01102555 ป.โท 1       

47 น.ส.วรลักษณ ์ วีระยุทธ อาจารย ์ 03062556 ป.โท     1 ลาศึกษาต่อ 
1 ส.ค. 60 

48 น.ส.นริศรา จริยะพันธุ ์ อาจารย ์ 03062556 ป.โท 1       

49 นายมนตร ี ชินสมบูรณ ์ อาจารย ์ 14112554 ป.โท 1    
50 น.ส.วรนาฎ อินถารต อาจารย ์ 01112556 ป.โท 1    
51 นายกิตตณิัฐ ต. เทียนประเสริฐ อาจารย ์ 11112556 ป.โท 1    
52 น.ส.ธรรมรส เปานิล อาจารย ์ 01082557 ป.โท 1    
53 น.ส.จารณุ ี มุมบ้านเซ่า อาจารย ์ 02032558 ป.โท 1       

54 น.ส.อรณุรัตน ์ จินดา อาจารย ์ 02032558 ป.โท     1 ลาศึกษาต่อ 
20 ก.ค. 61 

55 น.ส.ออมสริ ี ปานด ารงค ์ อาจารย ์ 02032558 ป.โท    1  ลาศึกษาต่อ 
20 ส.ค. 61 
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ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ว.ด.ป. 
ที่เข้างาน 

คุณวุ
ฒิ 

จ านวนผู้อยู ่
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 
ป.เอก 

จ านวน 
ผู้ลาศึกษา หมายเหตุ 

56 นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา อาจารย ์ 02032558 ป.โท 1      

57 น.ส.ฤทัยทิพย ์ จันทร์สระแก้ว อาจารย ์ 02032558 ป.โท 1      

58 น.ส.ฤทัย ส าเนียงเสนาะ อาจารย ์ 02062558 ป.โท 1      

59 ว่าท่ี ร.ต.วุฒิชัย สายบุญจวง อาจารย ์ 02082558 ป.โท 1      

60 นายชัยวุฒ ิ เทโพธิ ์ อาจารย ์ 17082558 ป.โท 1     สระแก้ว 

61 นายรังสรรค ์ สุค าภา อาจารย ์ 01092558 ป.โท 1     สระแก้ว 

62 น.ส.เนม ิ อุนากรสวัสดิ ์ อาจารย ์ 01092558 ป.โท    1  ลาศึกษาต่อ 
6 ส.ค. 61 

63 นายธีระศักดิ ์ เครือแสง อาจารย ์ 01102558 ป.โท 1       

64 น.ส.วสนันท์ อิทธิมีชัย อาจารย ์ 02112558 ป.โท 1       

65 น.ส.บุษบา แฝงสาเคน อาจารย ์ 16122558 ป.โท 1       

66 น.ส.นารีนาถ วงษ์ปรีดา อาจารย ์ 16122558 ป.โท 1       

67 น.ส.กมลพร ศิริโสภณ อาจารย ์ 15032559 ป.โท 1     ออก 1 มิ.ย. 62 

68 น.ส.ดวงพร อุไรวรรณ อาจารย ์ 15032559 ป.โท 1       

69 นายปวิช เรียงศิร ิ อาจารย ์ 01042559 ป.โท 1       

70 น.ส.นัฎภรณ ์ พูลภักด ี อาจารย ์ 23082553 ป.โท 1       

71 นายศิวนนท ์ นิลพาณิชย ์ อาจารย ์ 01072559 ป.โท 1       

72 นายศุภกร ชมศิร ิ อาจารย ์ 02082559 ป.โท 1       

73 นายไพศาล แย้มวงษ ์ อาจารย ์ 01092559 ป.โท 1       

74 นายสมรรถพงศ ์ ขจรมณ ี อาจารย ์ 01092559 ป.โท 1       

75 อ.ฉัตรเกษม ดาศร ี อาจารย ์ 19102559 ป.โท 1     สระแก้ว 

76 น.ส.พัชรินทร ์ ร่มโพธิ์ช่ืน อาจารย ์ 27102559 ป.โท 1       

77 นายณัฎฐ์พัฒน ์ ผลพิกุล อาจารย ์ 01112559 ป.โท 1       

78 น.ส.ศศิพร เหลืองไพฑรูย ์ อาจารย ์ 01052560 ป.โท 1       

79 น.ส.รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร อาจารย ์ 23062560 ป.โท 1     สิ้นสุดสัญญา 
31 พ.ค. 62 

80 น.ส.ศิริขวญั                   บุญธรรม อาจารย ์ 17072560 ป.โท 1    

81 นางนฤมล สเนลโกรฟ อาจารย ์ 13112560 ป.โท 1    

82 นายปิยังกูร ตันวิเชยีร อาจารย ์ 13122560 ป.โท 1     

83 น.ส.สุธดิา โต๊ะแสง อาจารย ์ 07062561 ป.โท 1       

84 นายชยันต ์ พลอาสา อาจารย ์ 03092561 ป.โท 1       

85 นายณัฐพล สิทธิพราหมณ ์ อาจารย ์ 03092561 ป.โท 1       

86 นายวุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมท อาจารย ์ 01122560 ป.โท 1   สระแก้ว 

ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ว.ด.ป. คุณวุ จ านวนผู้อยู ่ จ านวน จ านวน 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 จ านวน 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

ต่ ากว่า  
ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

ข้าราชการ 5 - - 4 1 2 2 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 81 - - 65 16 71 10 - - 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - 
อาจารย์ประจ า 
ตามสญัญาจ้าง - - - - - - - - - 

รวม 86 - - 69 17 73 12 1 - 
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 7.2  บุคลากรสายสนับสนุน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 17 คน 
1. นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย์   หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2. นางอรนุช  ปิ่นทอง    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน   นักวิชาการการเงินและบัญชี 
4. นายกอบกุล  จิตธ ารงศาสน์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
5. นางสาวภนาพร  ยอดค า   นักวิชาการพัสดุ 
6. นางสาวบุษบงก์  วินิยม    นักวิชาการศึกษา 
7. นางสาวศิริลักษณ์  ประเจียด   นักวิชาการศึกษา 
8. นางณีรนุช  ทิศกระโทก   นักวิชาการศึกษา 
9. นางสาวนารถนรินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษา 
10. นายจีรศักดิ์ พรมค า    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 
-  ห้องส านักงานคณบดี จ านวน 1 ห้อง 
-  ห้องพักอาจารย์ จ านวน 13 ห้อง 
-  ห้องประชุม จ านวน 2 ห้อง (ประชุม 1 (8406)  ห้องประชุม 2 (8103)) 
-  ห้องอเนกทัศน์ (Co-Working Space) จ านวน 1 ห้อง 
-  ลานวัฒนธรรม 
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง  
-  ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง จ านวน 1 ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง จ านวน 1 ห้อง 
-  ห้องบรรยาย จ านวน 3 ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ จ านวน 1 ห้อง 

2. อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
-  ห้องหน่วยวิจัย จ านวน 1 ห้อง 
-  ห้องประชุมกิจการนักศึกษา  จ านวน  1 ห้อง 
-  ห้องกิจกรรม จ านวน  1 หอ้ง 
-  ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย  1 ห้อง 
-  ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 ห้อง 
-  ห้องพักอาจารย์จ านวน 1 ห้อง 
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3. อาคารศิลปกรรม 
 

9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
9.1 เอกลักษณ์ 

                เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

9.2 อัตลักษณ์ 
                บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 
 

10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
-  ควรมีการทบทวนหลักสูตรเพื่อให้ก้าวกระโดดไปสู่ การ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 

 
 
     คณ ะกรรม การบ ริห ารคณ ะ  ได้ น าข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีท่ีผ่านมาน าเสนอ        ใน
การประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561     ซึ่ง
ทางคณะกรรมการบริหารคณะมีมติร่วมกันในการวางแผนและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขาวิชาเข้าสู่       การ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อขึ้นทะเบียน TQR 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณะมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ตัวแทนจากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม 
QA Sharing Day เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยประมวล
บทเรียนและข้อสั งเกตของทุกหลักสูตร ตลอด จนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาขาวิชาที่ผ่านการตรวจประเมิน TQR 
นอกจากนี้คณะยังจัดโครงการอบรมจัดการมาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 3 
เมษายน 2562 ซึ่งมีหัวข้อ “เขียนประกันอย่างไร    ให้ตอบ
โจทย์และโดนใจ” ผลที่ เกิดจากการด าเนิ นการ พบว่า 
สาขาวิชาต่าง ๆ มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้ารับ
ตรวจการประเมิน พร้อมทั้งศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การประเมิน เพื่ อเข้าสู่ การเผยแพร่หลักสูตร           
ที่ มี คุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งช้ีที ่1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
-  ควรก ากับติดตามแผนการพัฒนาบุคลากรใหสู้่ต าแหน่งทาง
วิชาการ และ ป.เอก อย่างต่อเนื่อง  

 
     คณ ะกรรม การบ ริห ารคณ ะ  ได้ น าข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีที่ ผ่ านมาน าเสนอ         
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และ
ทางคณะกรรมการบริหารคณะ ได้มีการวางแผน         การ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากร โดยแยกเป็นประเด็น ดังนี้ 
     - ก ากับ ติดตามผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งในและ
นอกเวลา ให้รายงานความก้าวหน้าของผลการศึกษาทุกปี
การศึกษา รวมทั้งการซักถาม พุดคุย กระตุ้น ให้ก าลังใจผู้ที่
ก าลังศึกษาและผู้ที่ก าลังท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งวิชาการ 
     - ก ากับติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารย์แต่ละท่าน
ตามแผนพัฒนาตนเองที่ได้ก าหนดไว้ 
     - จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อขอผลงาน
วิชาการ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
      - ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ “ท า
ผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จในครั้งเดียวผ่าน รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 
4”เมื่อวันท่ี 10-14 มกราคม 2561 ของทางมหาวิทยาลัย 
     - คณะมีการด าเนินการจัดโครงการอบรมหัวข้อ “ก้าวสู่
ต าแหน่ งทางวิชาการอย่ างไรให้ ผ่ านฉลุย ” เมื่ อวันที่  3 
กรกฎาคม 2561   
     ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลให้ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์           
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน  22 ราย และได้
ต าแหน่งทางวิชาการ 1 ราย 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าจ านวน
อาจารย์ประจ า 

- 

 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริหารนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

- 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
- 

 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
- ควรมีการขับเคลื่อนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพิม่ 
- ควรสนับสนุนใหม้ีการตีพมิพ์เผยแพร่ที่มีฐานน้ าหนัก กลุ่ม 1 
กลุ่ม 2 หรือน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  
- สร้างนักวิจัยรุ่นใหม ่
- การตีพิมพ์เผยแพร ่

 
 
 
     คณ ะกรรม การบ ริห ารคณ ะ  ได้ น าข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีที่ ผ่ านมาน าเสนอ         
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และ
ทางคณะกรรมการบริหารคณะได้มีการวางแผน ก ากับ ติดตาม 
การขับเคลื่อนงานด้านวิจัยร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัย ซึ่งมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการวิจัยและจัดหา
รายได้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการ
ขับเคลื่อนสร้างระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
โดยการตั้งหน่วยวิจัยภายในคณะ หรือ “คลินิกวิจัย” เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน และค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่สนใจในการ
พัฒนางานวิจัย รวมถึงการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
วิจัยทั้งภายในและภายนอก  โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีร
ชัย กุลชัย (ประธาน Node วิจัยของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มาให้
ค าปรึกษาในเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการและการเขียนขอ
ทุนวิจัยจากสกว. และอีกภารกิจหนึ่งของหน่วยวิจัย คือการ
เชื่อม/บูรณาการระหว่างบรกิารวิชาการของคณะที่ก าหนดพื้นที่
ชุมชนบ้านง้ิว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เข้าสู่ระบบงาน
วิจัยเชิงพื้นที ่
     คณะกรรมการบริหารคณะได้ร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่า
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดท าวารสาร PSAKU 
International Journal of Interdisciplinary Research   
(ฉบับพิเศษ) วารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูลของ Ingenta Connect 
and SSRN ซี่ งเป็นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามเกณฑ์        
ที่ ก.พ.อ.ก าหนด โดยมีบทความของอาจารย์สังกัดคณะ จ านวน  
9  บทความ รวมทั้งคณะมีการจัดประชุมวิชาการ    และ
นิทรรศการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์และนักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
- ควรมีการสนบัสนุนหาแหล่งทุนวจิัยจากภายนอกใหม้ากขึ้น
และกระจายงานวิจัยสู่ทุกหลักสูตร  
 
 

 
     คณ ะกรรม การบ ริห ารคณ ะ  ได้ น าข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีที่ ผ่ านมาน าเสนอ         
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561     
และทางคณะกรรมการบริหารคณะได้ร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารจัดการงานวิจัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
อ าน วยความสะดวกประสานงาน ให้ กั บ การด า เนิ น มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้ง
ภายในภายนอก ให้แก่คณาจารย์ภายในคณะ ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของคณะ รวมถึงช่อง LINE ในปีที่ผ่านมามีอาจารย์
ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก จ านวน 3 ผลงาน 
ได้แก่ อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ  อาจารย์ ดร.กฤตชยญ์ 
ค ามิ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ  ทัศนัย  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
- 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
- ควรมีการท ากิจกรรมการบริการวิชาการให้ครบทุกสาขา 
- ควรมีการสร้างโจทย์การให้บริการวิชาการเกิดจากความ
ต้องการของผู้รับบริการชุมชนและท้องถิ่น 
- ควรมีการบูรณาการกับการวิจยัและการเรียนการสอน 
- ควรมีหลักสูตรบริการวิชาการทีห่ารายได้ 
- ควรมีการสนบัสนุนชุมชนต้นแบบเดิมและขยายพื้นท่ีในการ
ให้บริการวิชาการ 
- ควรมีแนวทางการพัฒนา Engagement อย่างยั่งยืน 
(ข้อเสนอแนะจากกรรมการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2560) 

 
 
     คณ ะกรรม การบ ริห ารคณ ะ  ได้ น าข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีที่ ผ่ านมาน าเสนอ         
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และ
ทางคณะกรรมการบริหารคณะได้ร่วมกับคณะกรรมการบริการ
วิชาการและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม วางแผน      ก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานการบริการวิชาการแก่สั งคมให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
     คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ได้มีแผนจัดโครงการส ารวจ
ฐานข้อมูลของชุมชนในพื้นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 
ซึ่งพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 3 พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี คือ     
1) ชุมชนบ้านป่าง้ิว ต าบลป่าง้ิว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
2) ชุมชนหมู่  8 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี และ 3) ชุมชนบ้านคลอง 13 ต าบลพืชอุดม อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ส่วนพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน    3 
พื้นที่ ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านเขาสิงโต ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว 2) ชุมชนบ้านคลองอาราง ต าบล      บ้านแก้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และ 3) ชุมชนบ้านไร่สามสี ต าบล
วังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว     ซึ่งเป็นทุกการ
จัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากทุกสาขาวิชาเพื่อเรียนรู้การ
ท างานบริการวิชาการเพื่อสังคม และขยายผลต่อในการจัด
กิจกรรม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้ว 
     คณะมีแผนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อหารายได้ 
จ านวน 34 โครงการ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2562 นอกจากนี้ คณะยังได้จัดบริการวิชาการ
จัดหารายได้ ช่ือ “โครงการบริการวิชาการแสดงดนตรี (จัดหา
รายได้)” ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยอาจารย์
และนักศึกษา สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- จัดท าแผนด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ตอบวัตถุประสงค์การ
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาและท้องถิ่น 
 

 
 
 
     คณ ะกรรม การบ ริห ารคณ ะ  ได้ น าข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีที่ ผ่ านมาน าเสนอ                  
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และ
ทางคณะกรรมการบริหารคณะได้ร่วมกับคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรมวางแผน ก ากับ ติดตาม             การ
ด าเนินงานประสานงานกับสาขาวิชาให้จัดท าภารกิจในด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ มหาวิทยาลยัและท้องถิ่นได้ เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาและ
ท้องถิ่นได้โดยสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนอุปกรณ์อย่าง
เพียงพอ 
     นอกจากน้ี คณะได้มีการติดตามผลการด าเนินโครงการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ตอบวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน
บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมที่จัดท าในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
          กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วม
สมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival วันท่ี 24 เม.ย. 
62 
          กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมควันหลงสงกรานต์ วันที่ 26 
เม.ย. 62 
          กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วันท่ี 25 ต.ค. 62 
          กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาทไทย 
งดงาม วันท่ี 20 – 22 พ.ย. 61 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
- การสร้าง KM ให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งคณะ 
- การเลือกหัวข้อ KM ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ทุกหลักสูตร
ตลอดจนสายสนับสนุน 
 

 
 
     คณ ะกรรม การบ ริห ารคณ ะ  ได้ น าข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีที่ ผ่ านมาน าเสนอ             
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และ
ทางคณะกรรมการบริหารคณะได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดการ
ความรู้  วางแผน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพ  รวมทั้ งการจัดท าโครงการเพื่ อแสวงหา              
แนวปฏิบัติที่ดีและการจัดการความรู้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
ดังนี ้
         - แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) 
         - แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่
น าไปสู่ผลงานวิจัยเชิงท้องถิ่นของอาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี 
ซึ่งเป็นนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากการประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์  “ความสมดุ ลระหว่างสั งคมศ าสตร์และ
วิทยาศาสตร์” ครั้งท่ี 1  
         - การจัดการความรู้เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเฉพาะทาง
ของแต่ละต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 
- 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ปีการศึกษา 2561 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี 
3. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกัมาตรฐานและจัดการคุณภาพ             
                                ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ : 492 , 322-323 
E-mail : hathairat@vru.ac.th E-mail : sqm@vru.ac.th, personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 4 หลักสูตร            

11 สาขาวิชา และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.     
ก าหนด จ านวน 11 สาขาวิชา มี 1 สาขาวิชาที่ไม่ได้รับการประเมินเนื่องจากยังไม่ได้เปิดรับนักศึกษา คือ หลักสูตร                     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ทั้งนี้ได้รายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ที่ด าเนินงานได้) โดยมี                
ผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบท่ี 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 
      นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ผ่าน 3.44 คะแนน  

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  
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 11 หลักสูตร  

คะแนนที่ได้ 3.49 คะแนน  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 3.49 3.49 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข 
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1(1) รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
1.1(2) รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1(3) รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 
1.1(4) รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม 

การสื่อสาร 
1.1(5) รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1(6) รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1.1(7) รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
1.1(8) รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1(9) รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
1.1(10) รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
1.1(11) รายงานประเมินตนเองรอบ 12 เดือน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
      1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี 
3. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่ 
โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ : 0 2909 3027 
E-mail : hathairat@vru.ac.th E-mail : personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวม      
ที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 87.50 คน มีคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 17 คน เม่ือค านวณตามสูตร พบว่า   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 19.43 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.43 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 86 คน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 17 คน 
*หมายเหตุ ไม่นับอาจารย์ที่ไม่อยู่ในช่วงปีการประเมิน เช่น ลาออก เสียชีวิต เกษียณอายุ 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 17 x 100 =  ร้อยละ 19.76  86 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได ้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 19.76 x 5 =  2.47 คะแนน  40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 19.76 2.47 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2(1) รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 
2561 – 31 พฤษภาคม 2562) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
      1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี 
3. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่ 
โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ : 0 2529 3914 
E-mail : hathairat@vru.ac.th E-mail :  personnel@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
จ านวน 86 คน มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 13 คน เม่ือค านวณตามสูตรพบว่า    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 15.12 คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.26 คะแนน  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 86 คน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 73 คน 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 12 คน 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1 คน 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 13 คน 
*หมายเหตุ ไม่นับอาจารย์ที่ไม่อยู่ในช่วงปีการประเมิน เช่น ลาออก เสียชีวิต เกษียณอายุ 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 13 x 100 =  ร้อยละ 15.12  86 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 15.12 x 5 =  1.26 คะแนน  60 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายปี 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 52.15 ร้อยละ 15.12 1.26 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3(1) รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 (ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 
2561 – 31 พฤษภาคม 2562) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
      1. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

2. อาจารย์สมรรถพงศ์ ขจรมณี 
3. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกัส่งเสริมวิชาการ 
โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ : 0 2529 0674 7 ต่อ 322-323 
E-mail : hathairat@vru.ac.th E-mail : titigran@vru.ac.th  
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 2,050 คน จ านวน

อาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จ านวน 86 คน 

ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มีจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 1,747 คน จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จ านวน 64 คน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 1,747 คน 
2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 1,281.29 
    สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 113.14 
    สาขาวิชาจิตวิทยา 235.17 
    สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 152.68 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 139.75 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 63.63 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 434.06 
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 78.36 
    สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 64.50 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  64 คน 
4. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 19.56 
5. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 25:1 
6. ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง - สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

19.56-25 

7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -5.44 
(กรณีที่มีอาจารย์หลายสาขาคิดแยกเป็นสาขาแบ่งเป็น 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
แสดงวิธีการค านวณ  
1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

-5.44 x 100 =  ร้อยละ -20.54 25 
ดังนั้น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่า    

ร้อยละ มีค่าเท่ากับ -20.54 คิดเป็น 5.00 คะแนน 
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ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มนิติศาสตร์) มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
141 คน จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จ านวน 6 คน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 141 คน 
2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 132.43 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  6 คน 
4. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 22.07 
5. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 50:1 
6. ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง - สัดส่วนจ านวน
นักศกึษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

22.07-50 

7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -27.93 
(กรณีที่มีอาจารย์หลายสาขาคิดแยกเป็นสาขาแบ่งเป็น 2 กลุ่มนิติศาสตร์) 
แสดงวิธีการค านวณ  
1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

-27.93 x 100 =  ร้อยละ -55.86 50 

ดังนั้น กลุ่มนิติศาสตร์ หาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ  มีค่าเท่ากับ        
-55.86 คิดเป็น 5.00 คะแนน 

ในรอบปีการศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์) มีจ านวนนักศึกษา 
ทั้งหมด 162 คน จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) จ านวน 16 คน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 162 คน 
2. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 245.73 
    สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์ 40.95 
    สาขาวิชาทัศนศิลป ์ 72.72 
    สาขาวิชาศิลปะการแสดง 132.06 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  16 คน 
4. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 15.36 
5. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 8:1 
6. ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง - สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

15.36-8 

7. ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน 7.36 
(กรณีที่มีอาจารย์หลายสาขาคิดแยกเป็นสาขาแบ่งเป็น 3 กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์) 
แสดงวิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

7.36 x 100 =  ร้อยละ 91.98 8 

ดังนั้น กลุ่มศิลปกรรมศาสตร ์หาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ มีคา่เท่ากับ 
91.98 คิดเป็น 0 คะแนน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

น้อยกว่าร้อยละ 10 5+5+0/3  3.33 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4(1) ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลค่า SCH และ FTES ปีการศึกษา 2561 ตามรายวิชา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
1. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ 
2. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ 
3. อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายห้ัว 
4. อาจารย์ว่าท่ี ร.ต.วุฒิชัย  สายบุญจวง 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : กองพัฒนานักศึกษา 

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

            room_ab13@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ดังนี้ 

1. ในปีการศึกษา 2561 ทางฝ่ายวิชาการและทางฝา่ยกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการแจ้งให้กับทางประธานแต่
ละสาขาวิชาได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ค าปรึกษาและแนะน า การปรับตัว การใช้
ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา เช่น เร่ืองการลงทะเบียน การเพิ่ม – ถอน รายวิชา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของระดับสาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละ
หมู่เรียน ในช่วงวันพุธที่ 2 ของเดือน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละหมู่เรียนจะมีการนัดหมายเพิ่มเติม หรือ อาจารย์ที่
ปรึกษาจะใช้ช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาในที่ปรึกษา เช่น การส่งข้อความผ่านทางโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ 
เพื่อให้นักศึกษามีช่องทางที่หลากหลายในการขอค าปรึกษาได้มากข้ึน ทั้งนี้ได้แนะแนวทางการศึกษาและการใช้ชีวิตของ
นักศึกษาผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2561 โดยรายละเอียดกิจกรรม
ประกอบด้วย การให้ข้อมูลประวัติมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ “เล่าขานต านาน ม.” แนะน าเกี่ยวกับหลักสูตร ชี้แจง
ขั้นตอนและการลงทะเบียนและระบบการเรียนการสอนของคณะ และมหาวิทยาลัยฯ แนะน าเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัย และการใช้บริการ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากหน่วยงาน แนะน ากิจกรรมต่าง ๆ และชมรม
ในคณะ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนโดยสาขาวิชาต่างๆ 

2. มีนักวิชาการศึกษาฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการให้กับ
นักศึกษา เช่น การลงทะเบียนล่าช้า, การยกเลิกรายวิชา, การเพิ่ม-ถอน รายวิชา, การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนานักศึกษา, การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ., กองทุนมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาจากภายนอก, ข้อมูลเรื่องการขอผ่อนผัน
การเกณฑ์ทหาร และการประชาสัมพันธ์แหล่งงานและสถานประก อบการต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก                 
เป็นต้น 

3. นอกจากนี้ทางคณะได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษา
หรือค าแนะน า โดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น การตั้งกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการนักศึกษา การตั้งกลุ่มไลน์
ของประธานนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา การตั้งเพจของทางคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา หรือให้นักศึกษาได้เข้ามาขอค าปรึกษาได้ เป็นต้น 

4. คณะได้ด าเนินการจัดบอร์ดเพื่อแสดงขั้นตอนการปฏิบัติตนในด้านวิชาการเพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึ กษา     
เช่น การลงทะเบียนเรียน, การเพิ่ม-ถอน รายวิชา, การขอสอบปลายภาคย้อนหลัง เป็นต้น 

5. คณะได้ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการยืมเงินค่าลงทะเบียน จากกองทุน “สมานใจสมัครมิตร ร่วมส่งศิษย์     
(รุ่นน้อง) ส าเร็จการศึกษา” โดยได้จัดท าคู่มือการให้ยืมเงินค่าลงทะเบียนเรียน และจัดตั้งกลุ่มไลน์กองทุนเพื่อการศึกษาฯ 
ส าหรับให้ข้อมูลข่าวสาร และตอบข้อซัก – ถาม แก่นักศึกษาที่มีความประสงค์ยืมเงินค่าลงทะเบียนเรียน และแจ้ง
ข่าวสารการช าระเงินคืน และช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ทางคณะต่อไป 
(เอกสาร 1.5.1(1) - 1.5.1(7)) 



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 :  45  
 

เอกสารหลักฐาน 
1.5.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5.1(2) แผนผังบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1.5.1(3) ช่องทางของโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์, หน้าเพจของคณะกรรมการนักศึกษา  
1.5.1(4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการ  
1.5.1(5) บอร์ดประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการยื่นค าร้องต่างๆ 
1.5.1(6) คู่มือนักศึกษาประจ าปี 2561 
1.5.1(7) คู่มือการยืมเงินค่าลงทะเบียน จากกองทุน “สมานใจ สมัครมิตร ร่วมส่งศิษย์ (รุ่นน้อง) ส าเร็จการศึกษา” 
 ข้อ 2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา
ทราบเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  เช่น เร่ืองทุนการศึกษา การยื่นขอผ่อนผันการ
เกณฑ์ทหาร การยื่นเอกสารเกี่ยวกับ กยศ. การยื่นเอกสารเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ       ทางคณะ 
นักวิชาการศึกษา นักกิจการนักศึกษา จะให้ค าแนะน าเก่ียวกับการยื่นเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางคณะ ส่วนข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จะให้ค าแนะน าช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารที่เก่ียวข้องกับทุนการศึกษา การ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ให้ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา ส่วนเอกสารที่เกี่ยวกับทางวิชาการ เช่น การยื่นเอกสารเพิ่มถอน 
การขอเปิดหมู่พิเศษ การลงทะเบียนล่าช้า นักวิชาการศึกษาจะให้ค าแนะน าให้ติดต่อที่     ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นต้น  

ส่วนการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร หรือการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆ จากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก เช่น โครงการชมรมพุทธศาสตร์ โครงการเข้าร่วมการประกวดต่า ง ๆ ประกาศประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา ประกาศรับสมัครงานต่าง ๆ ทั้งงานประจ าและงานพาร์ทไทม์ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เป็นต้น 
โดยทางคณะจะด าเนินการปิดประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ และได้มีการแจ้งข่าวผ่านทางช่องทาง
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) เว็บไซต์ของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร,์ Facebook ของคณะและของคณะกรรมการนักศึกษา 
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา              
ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการท างาน” ครั้งที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการศึกษาต่อ และการสมัครงาน    
หลังจบการศึกษา ให้นักศึกษามีความเข้าใจทักษะการท างาน พัฒนาบุคลิกภาพ และเกิดภาวะผู้น าระหว่างผู้เข้าร่วม
กิจกรรม พัฒนาทักษะการเขียนใบสมัครงาน ด้านการวางแผนและการแก้ไขปัญหาในการท างานได้ ภายในกิจกรรมได้
เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาบรรยายหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ (ใบสมัครงาน) 
อย่างไรให้ได้งาน”และ หัวข้อ “ภาวะผู้น าสร้างสรรค์บุคลิก พิชิตใจนายจ้าง” โดย นายณัฐพล  ปานรุ่งเรือง  ต าแหน่ง
วิทยาจารย์ สภากาชาดไทย 

2. โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP) วันที่ 30 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่แก่นักศึกษาของคณะ เกิดการพัฒนาทักษะทางความรู้ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
โดยติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ภายในกิจกรรมได้เชิญวิทยากรผู้มี
ความรู้ด้านการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (START UP) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร คือ นายปรีดี  โรจน์
ภิญโญ ต าแหน่ง ผู้จัดการบริษัท P4Digital Group มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหลังจากเข้าร่วมอบรมมี
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นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้โดยการจ าหน่ายกล้วยฉาบออนไลน์ 
3. โครงการการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์ วันที่         27 

ตุลาคม 2561 และวันที่ 30 มีนาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)       แก่
นักศึกษาให้สามารถออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่สามารถสื่อความหมายของข้อมูลทั้งหมดได โดย     ไม
จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการเรียนรูไดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เราสามารถสร้าง Infographics ด้วยตัวเองไดอย่างง่าย ๆ โดยเฉพาะการ
สร้างให้เป็นภาพเคลื่อนไหว จะยิ่งช่วยให้ข้อมูลที่น าเสนอมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น รายละเอียดหัวข้อ มีดังนี้ 

     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้าง Infographic การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม after affect 
(ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว) การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Photoshop วิทยากรโดย อาจารย์ปกรณ์ ชาลีรัตน์ 
บริษัท ณปกรณ์ IT Center และคุณจาตุรยา  คลังจันทร์ ต าแหน่ง CG DESIGN ห้างหุ้นส่วนจ ากัด CG DESIGN 
LIMITED PARTNERSHIP 2018 
(เอกสาร 1.5.3(1) - 1.5.3(3)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.3(1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “เตรียมความพร้อมก่อนการท างาน” คร้ังที่ 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.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับรกิารในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน    
เต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการจัดกิจกรรม    และ
การบริการของฝ่ายกิจการนักศึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้ 

     ประเด็นที่ 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษา ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา พบว่านักศึกษามีความ     พึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 

     ประเด็นที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 

     ประเด็นที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.32 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ได้แก่ 
           1. อยากให้มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่นักศึกษาบ่อยๆ 

 2. อยากให้จัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาบ่อยๆ 
 3. อยากให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมของทางคณะ  
 4. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ  
 5. ควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
 6. อยากให้คณะมีเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาส าหรับช าระค่าลงทะเบียนเรียน  
 7. อยากให้มีสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมทั้งภายในอาคารและกิจกรรมกลางแจ้งเพ่ิมขึ้น 

 (เอกสาร 1.5.4(1) - 1.5.4(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.4 (1) สรุปรายงานความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ปีการศึกษา 2561 
1.5.4 (2) รายงานการสรุปผลการด าเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 10

สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อแนะน าการจัดการศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ แนะน าระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ 

 ข้อ 5.น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้น าผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
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การบริการรวมถึงการน าผลการประเมินมาพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อส่งผลตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

ประเด็นที่ 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ พบว่า  หลังจาก   
ทางคณะได้ปรับปรุงการใช้ระบบของ social network มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สามารถประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบรายละเอียดต่าง ๆ มากขึ้น หรือแนะน าหรือให้ข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการหรือบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการได้มากขึ้น นอกจากนี้  คณะได้มีการช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ประสบปัญหาเรื่องการเงิน คณะมีบริการให้นักศึกษายืมเงินส าหรับ
ค่าลงทะเบียนเรียนจากกองทุนสมานใจ สมัครมิตร ร่วมส่งศิษย์ (รุ่นน้อง) ส าเร็จการศึกษา 

ประเด็นที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ ทางคณะได้มีการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา และแหล่งงานนอกเวลาแก่นักศึกษา 
โดยแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ส านักงานคณะ และแจ้งให้ทางอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้ทราบ ผ่านโปรแกรม Line  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อยากให้มีสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมทั้งภายในอาคารและกิจกรรมกลางแจ้งเพิ่มข้ึน 
จากทั้ง 2 ประเด็นของการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ปีการศึกษา 2561 นั้น ทางคณะได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการ และการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรแก่นักศึกษาให้มากขึ้น และข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการที่น ามาปรั บปรุงและ
พัฒนาโครงการต่อ ๆ ไป และจากการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา อย่างต่อเนื่องท าให้พบว่านักศึกษา     เข้า
ร่วมกิจกรรมน้อยมาก คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาจึงได้จัดประชุมเพื่อให้อาจารย์แต่ละสาขาวิชาเพิ่ม    ช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ และโน้มน้าวให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นตามล าดับ คณะได้เตรียมสถานที่ส าหรับจัด
กิจกรรมทั้งภายในอาคารและกิจกรรมกลางแจ้งเพิ่มข้ึน โดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม 
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล ห้องวิทยาการทางภาษา ห้องปฏิบัติการศิลปะการ แสดง 
ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง 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 
ผลการด าเนินงาน 

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 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
      1. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ 

2. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ 
3. อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิ่มสายห้ัว 
4. อาจารย์ว่าท่ี ร.ต.วุฒิชัย  สายบุญจวง 

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

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

            varaporn2548@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของนักศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย  

     1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ  (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
     2. ด้านภาษาและการสื่อสาร (ทักษะความรู้) 
     3. ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (ทักษะความรู้ และทักษะทางปัญญา) 
     4. ด้านทักษะชีวิตการประกอบอาชีพ (ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
เพื่อน ามาจัดท าแผนการจัดท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบกับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการนักศึกษา    

ซึ่งมีคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการของ
นักศึกษามาประชุมกับคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา    
ปีการศึกษา 2561 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(เอกสาร 1.6.1(1) - 1.6.1(4)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.1(1) สรุปผลส ารวจความตอ้งการของนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง 
1.6.1(2) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 422/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา                

ลงวันที่ 1 พ.ย. 61 
1.6.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2561 
1.6.1(4) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน        
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
            1) คุณธรรม จริยธรรม  
            2) ความรู้  
            3) ทักษะทางปัญญา  
            4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
            5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ได้แก ่

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่  
     1. โครงการไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์”          
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คร้ังที่ 5 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
     2. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2561 
     3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ 

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ด้านความรู ้ได้แก ่
     1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
     2. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2561 
     3. โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) อย่างสร้างสรรค์ วันที่ 27 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 
     4. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ      

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ด้านปัญญา ได้แก ่
     1. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2561 
     2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ      

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก ่
     1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
     2. โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2561 
     3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ       

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
     4. โครงการการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2018 วันที่ 29 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก ่
     1. โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์ วันที่ 27 

ตุลาคม พ.ศ. 2561 
     2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ       

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 ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.6.2(2) สรุปผลการด าเนินงานโครงการไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้  

ครูอาจารย์” คร้ังที่ 5 
1.6.2(3) สรุปผลการด าเนนิงานกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ 
1.6.2(4) สรุปผลการด าเนนิงานกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น า

นักศึกษาต้นแบบ 
1.6.2(5) สรุปผลการด าเนนิงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
1.6.2(6) สรุปผลการด าเนนิงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2018  
1.6.2(7) สรุปผลการด าเนนิงานกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์ 
1.6.2(8) สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) 
 ข้อ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561      
ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เพื่อให้นักศึกษาน ากระบวนการ PDSA ไปใช้ในการด าเนินโครงการหรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ อันจะเกิดผลดี
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ต่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะการท างานเป็นทีมและ
เสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ โดยโครงการดังกล่าว คณะได้เชิญอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยาย
ให้นักศึกษา หัวข้อต่อไปนี้ 

     1. หัวข้อ การประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDSA และระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในงานกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์พิชญาณี  เชิงคีรี ไชยยะ 

     2. หัวข้อ การท างานในพื้นที่ชุมชนโดยใช้กระบวนการ PDSA โดย อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง 
     3. หัวข้อ การเขียนโครงการ โดย อาจารย์วิไลลักษณ์  เรืองสม 
     4. การวิพากษ์  โครงการที่ น าเสนอโดยนักศึกษา โดย อาจารย์  ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต์                         

อาจารย์วรรณลดา  กันต์โฉม และอาจารย์ฤทัย  ส าเนียงเสนาะ 
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ        

เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้มาร่วมท ากิจกรรมด้วยกันโดยให้ทางสาขาวิชาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา     
หมู่เรียนละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้าถึงชุมชน ทางฝ่าย
กิจการนักศึกษาได้ยกตัวอย่างชุมชนบ้านป่างิ้ว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เห็นปัญหาหรือความต้องการของ
ชุมชนได้ชัดเจนมากขึ้น โดยได้เชิญอาจารย์ภายในคณะมาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการลง
พื้นที่ และได้น าปัญหาจากการลงพื้นที่มาแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ท างานประกันที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และกระบวน PDSA เพื่อจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ฝึกกิจกรรมการอยู่
ร่วมกันจากกิจกรรมสันทนาการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการซึ่งการเขียนโครงการของแต่ละกลุ่มจะน า
ปัญหาหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากชุมชนตัวอย่าง และกิจกรรมดังกล่าวได้ออกแบบให้นักศึกษาได้นอนค้าง
คืนที่คณะ 1 คืน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตร่วมกัน การมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา และได้ให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มีการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ฝึกคิดและวิเคราะห์เก่ียวกับการเขียนโครงการโดยใช้
กระบวนการ PDSA ร่วมด้วย  

ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ความรู้และทักษะทางปัญญาในการออกแบบเขียนโครงการ จากการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวจึงมีโครงการที่นักศึกษาเขียนน าเสนอทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้      

     1. โครงการจิตอาสาก าจัดขยะน าพาความสุขสู่ชุมชน 
     2. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างการรวมกลุ่มอาชีพ “ผลิตภัณฑ์จากลูกมะตาด” ให้ผู้สูงอายุในเขต 

บ้านงิ้ว 
     3. โครงการสร้างความรู้การแปรรูปผักตบชวาในพื้นที่ชุมชนบ้านป่างิ้ว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
     4. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 
     5. โครงการออกแบบโลโก้เพื่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนป่างิ้ว   
จากการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ร่วมกันท างานนั้นท าให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม                   

ตามที่ผู้จัดฯ ได้แบ่งให้ 1 กลุ่ม มีนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาคละกัน ซึ่งสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะ
ท าให้การเขียนโครงการของกลุ่มตนเองเสร็จเรียบร้อย จากนั้นได้มีการน าเสนอโครงการของตนเองด้วยโปรแกรม
อิเล็คทรอนิกส์เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการของแต่ละกลุ่ม   
(เอกสาร 1.6.3(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.3(1) รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะ

ผู้น านักศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 24 – 25 พ.ย. 61   
 ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นดังนี้ 

     1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา เม่ือวันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
     2. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2561  

            ได้จัดกิจกรรมประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  ร้อยละ 100 และน าผลจาการด าเนินกิจกรรมใน
ปีงบประมาณ 2561 มาปรับปรุงและวางแผนด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ผ่านกิจกรรมดังนี้ 
       1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ       

เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อให้นักศึกษาน ากระบวนการ PDSA ไปใช้ในการด าเนินโครงการหรือ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ อันจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของนักศึกษา และส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดทักษะการท างานเป็นทีมและเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ โดยโครงการดังกล่าว คณะได้เชิญ
อาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายให้นักศึกษา หัวข้อต่อไปนี้ 

           หัวข้อที่ 1 การประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDSA และระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในงานกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์พิชญาณี  เชิงคีรี ไชยยะ 

           หัวข้อที่ 2 การท างานในพื้นที่ชุมชนโดยใช้กระบวนการ PDSA โดยอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สาย
บุญจวง 

           หัวข้อที่ 3 การเขียนโครงการ โดย อาจารย์วิไลลักษณ์  เรืองสม 
           หัวข้อที่ 4 การวิพากษ์โครงการที่น าเสนอโดยนักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สมทรง  บรรจงธิติทานต์                         

อาจารย์วรรณลดา  กันต์โฉม และอาจารย์ฤทัย  ส าเนียงเสนาะ 
ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้มาร่วมท ากิจกรรมด้วยกันโดยให้ทาง

สาขาวิชาได้ส่งตัวแทนนักศึกษา หมู่เรียนละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้เข้าถึงชุมชน ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ยกตัวอย่างชุมชนบ้านป่างิ้ว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้
เห็นปัญหาหรือความต้องการของชุมชนได้ชัดเจนมากขึ้น โดยได้เชิญอาจารย์ภายในคณะมาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการลงพื้นที่ และได้น าปัญหาจากการลงพื้นที่มาแลกเปลี่ยนให้นักศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
หลังจากนั้นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการท างานประกันที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และกระบวน PDSA เพื่อจะได้น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ได้ฝึกกิจกรรมการอยู่ร่วมกันจากกิจกรรมสันทนาการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการซึ่งการเขียน
โครงการของแต่ละกลุ่มจะน าปัญหาหรือประเด็นที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากชุมชนตัวอย่าง และกิจกรรมดังกล่าว      
ได้ออกแบบให้นักศึกษาได้นอนค้างคืนที่คณะ 1 คืน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตร่วมกัน การมีระเบียบวินัย 
ความตรงต่อเวลา และได้ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา มีการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาได้ฝึกคิดและ
วิเคราะห์เก่ียวกับการเขียนโครงการโดยใช้กระบวนการ PDSA ร่วมด้วย  

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 27 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าผลการส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยข้อมูลที่ส ารวจการพัฒนาทักษะ
ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านการเตรียมตัวเมื่อส าเร็จการศึกษา พบว่านักศึกษาต้องการพัฒนาตนเองด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสาร
ภาษากลุ่มอาเซียน โดยคณะได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรี ยนรู้ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3         
ด้านคอมพิวเตอร์ พบว่านักศึกษาต้องการพัฒนาตนเองด้านความรู้และการใช้คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ การสร้าง 
Infographic ซึ่งมีหลายวิชาที่นักศึกษาจะต้องน าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ 

ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ในกิจกรรม การพัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์ ข้ึน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาให้น าไปใช้
ในการศึกษาและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ            
มีนโยบายให้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ด้าน Start Up ความรู้ด้าน IT และ
ภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ การมีงานท า เป็นคนเก่ง คนดี มีงานท า ตั้งแต่ช่วงที่ก าลังศึกษาอยู่ คณะจึงได้จัดกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อพัฒนานักศึกษา และได้บรรจุลงในแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(เอกสาร 1.6.4(1) – 1.6.4(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.4(1) แผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ า ปีการศึกษา 2561 
1.6.4(2) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
2. กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผูน้ านักศึกษาต้นแบบ  
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3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผูน้ านักศึกษาต้นแบบ  
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์ 

 ข้อ 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้ประชุมเพื่อประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 

โดยในการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้มีการรายงานเป็นไตรมาส ซึ่งจะเป็นการ
รายงานตามกิจกรรมที่ได้จัดในแต่ละไตรมาส ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 1  จะมีการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังมีวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์      
ซึ่งทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ด าเนินโครงการดังนี้   

- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ 
ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  

- โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่     
27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจของนักศึกษา ซึ่งทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ด าเนินโครงการดังนี้   

- โครงการการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2018 วันที่ 29 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการท างานเป็นทีม  ซึ่งทางฝ่ายกิจการ

นักศึกษาได้ด าเนินโครงการดังนี้   
- โครงการการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2018 วันที่ 29 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ 

ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   
4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมให้นักศึกษาเกิดความรักและความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งทาง
ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ด าเนินโครงการดังนี้   

- โครงการไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ  ขอนบไหว้ครูอาจารย์” 
ซึ่งพบว่าโครงการ/กิจกรรมที่ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดด าเนินงานมีความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาของนักศึกษาในทุกข้อ และได้น าเสนอรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
(เอกสาร 1.6.5(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา คร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พ.ย 61 
 ข้อ 6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษาได้น าผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) และการประเมินกิจกรรมโครงการ ปีการศึกษา 2560 มาใช้ในการปรับปรุงแผน
และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยยังคงโครงการ/กิจกรรมที่จ าเป็นต้องด าเนินการ ได้แก ่

     1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
     2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (เตรียมความพร้อมก่อนการท างาน) 
โครงการที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยจัดต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2560 ได้แก ่
     1. โครงการไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ช่ออัญชันร้อยดวงใจ ขอนบไหว้ครูอาจารย์”    

ครั้งที่ 5 
     2. โครงการการแข่งขันกีฬา HUSO Sports Challenge 2018  
     3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ 
     4. โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ 
     5. โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างสร้างสรรค์ 
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ส าหรับโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างภาวะผู้น านักศึกษาต้นแบบ
เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีการจัดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนโครงการ การปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืน ท าให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนโครงการ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน รวมทั้งได้ให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมที่ได้รับว่าเป็นกิจกรรมที่ดี จึงท าให้ทางฝ่ายกิจการนักศึกษามีการจัดกิจกรรมนี้ในทุกปี 
(เอกสาร 1.6.6(1)-1.6.6(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.6(1) แผนการจัดการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.6.6(2) แผนการจัดการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- มีการน าผลการประเมินการจดักิจกรรมมาวิเคราะห์ ท าให้สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามความต้องการของ
นักศึกษาและช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมไม่กระทบต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้  
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 
2. อาจารย์ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ 
3. อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน 
4. อาจารย์วสนันท์  อิทธิมีชัย 
5. อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                   

โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ : 0 2909 3036 ต่อ 331 
E-mail : nanpha76@hotmail.com E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการบริหารงานวิจัย   
หรืองานสร้างสรรค์ และมีการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย มีการน าเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (http://huso.vru.ac.th) (หลักฐาน 2.1.1(1)) และเว็บไซต์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย (http://rd.vru.ac.th) (หลักฐาน 2.1.1(2)) ซึ่ งประกอบด้วย          
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับทุนวิจัยภายในและภายนอก ฐานข้อมูลทางการวิจัย เป็นต้น นอกจากนี้ทางคณะฯ                           
ยังมีระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (MIS) (หลักฐาน 2.1.1(3)) 
(http://huso.vru.ac.th/mis/login.php) เพื่อเป็นแหล่งในการรับข่าวสารข้อมูลงานวิจัย บุคลากรสามารถเพิ่มข้อมูล
ผลงานวิจัย บทความเผยแพร่งานวิจัยของตนสู่สาธารณชน และมีการเปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจสามารถเข้ามา
สืบค้นข้อมูลได้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผลงานหรือติดต่ออาจารย์นักวิจัยได้ 

ทั้งนี้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ คณะได้เชื่อมโยงข้อมูล        
กับสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีดังนี้  

     1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (หลักฐาน 2.1.1(4)) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดท าระบบการจัดการ
สารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยก าหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีการ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3) แหล่งทุน 4) การตีพิมพ์เผยแพร่ 5) ผลงานวิจัยที่ได้รับ
รางวัล และ 6) การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

     2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)    
ที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ (เอกสาร 2.1.1(5))   

     3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยส านักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน  ฐานข้อมูลของ สกอ.  
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นงานวิจัยทั้งภาษาไทย      
และภาษาต่างประเทศ (หลักฐาน 2.1.1(6)) และสามารถใช้บริการ VRU Library VPN เชื่อมต่ออินเทอร์เนต               
จากที่บ้านตนเองเข้ามาสืบค้นที่ส านักวิทยบริการและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการต่าง  ๆ ได้ (หลักฐาน 2.1.1(7))            
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีบริการ ฐานข้อมูล/งานวิจัยออนไลน์ ส าหรับงานวิจัยที่เป็นแหล่งค้นคว้าในหลายศาสตร์ รวมถึง
ศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น  

ABI/INFORM Collection: ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุม
สาขาวิชาจ านวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจ านวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง 

Web of Science: เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง      
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ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ  
H.W Wilson (12 Subjects): เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุม

ทุกสาขาวิชา ดั งนี้  Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities 
ฯลฯ 

Academic Search Complete: ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุม
สาขาวิชาจ านวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจ านวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 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 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังมีฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่ครอบคลุม  
ทั้งสายวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบถึง        
ช่องทางการเข้าใช้บริการผ่านทางการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยฯ ของคณะ เพื่อให้อาจารย์ที่เป็นตัวแทน
น าไปประชาสัมพันธ์ผ่านทางอาจารย์ในหลักสูตรต่อไป 

     4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.researchvru.com ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย (หลักฐาน 2.1.1(8) – (10)) เช่น  

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัยต่าง ๆ   
2) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่าง ๆ   
3) คู่มือการวิจัย เพื่อให้ผู้บริการและคณาจารย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้  

ประโยชน์ได้  
     5. ฐานข้อมูลส าหรับเผยแพร่บทความวิจัยผ่านสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่

สาธารณชน (เอกสาร 2.1.1(11)) ผ่าน https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน 
เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์  ซึ่งมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอก สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีวารสารที่อยู่ในระบบ 4 วารสาร คือ 1) 
วารสารบัณฑิตศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศน์ 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) 
วารสารวิจัยและพัฒนา สายสังคมศาสตร์ ที่เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งจากอาจารย์ภายในและ
บุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

นอกจากระบบของส่วนกลางมหาวิทยาลัยแล้ว คณะยังส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
คณะด้านการวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเว็บไซต์ด้านการส่งเสริมการท าวิจัยของคณะ มีข้อมูล
ออนไลน์ มีแหล่งเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีน าไปใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และได้รับหนังสือ
ตอบรับขอบคุณในการน าไปใช้ประโยชน์ มีข้อมูลท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัย มีบทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์สู่สาธารณชน เป็นต้น 
(เอกสาร 2.1.1(1) - 2.1.1(11)) 
เอกสารหลักฐาน 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ ที่ใชป้ระโยชน์ได้จริง ดงันี้ 
2.1.1(1) เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ http://huso.vru.ac.th  
2.1.1(2) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th) 
2.1.1(3) ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชปูถัมภ์ (MIS) (http://huso.vru.ac.th/mis/login.php) 
2.1.1(4) ระบบฐานข้อมูลนักวิจยั สถาบนัวิจัยและพัฒนา(http://roms.vru.ac.th/) 
2.1.1(5) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System: NRMS) ฐานข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1.1(6) ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา, ฐานข้อมูล สกอ. และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 
2.1.1(7) ระบบ VRU Library VPN  (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852) 
2.1.1(8) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ส านักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20) 
2.1.1(9) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 

https://www.tci-thaijo.org/index.php
http://rd.vru.ac.th/
http://roms.vru.ac.th/
http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852
http://lib.vru.ac.th/?q=node/20


   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 :  56  
 

2.1.1(10) ประเภททนุสนับสนนุการวิจัย 
2.1.1(11) การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php 
 ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้        
ผลการด าเนินงาน 

คณะได้มีการวางแผน ก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนงานด้านวิจัยร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัย โดยมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการวิจัยและจัดหารายได้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการ
ขับเคลื่อนสร้างระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย โดยการตั้งหน่วยวิจัยภายในคณะ หรือ “คลินิกวิจัย” 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่สนใจในการพัฒนางานวิจัย รวมถึงการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย  กุลชัย (ประธาน Node วิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มาให้ค าปรึกษาในเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการ     
และการเขียนขอทุนวิจัยจาก (สกสว.) อีกภารกิจหนึ่งของหน่วยวิจัย คือการเชื่อม/บูรณาการระหว่างบริการวิชาการ
ของคณะที่ก าหนดพื้นที่ ชุมชนบ้านงิ้ว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เข้าสู่ระบบงานวิจัยเชิงพื้นที่ 

คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งอ านวยความสะดวกประสานงานให้กับการด าเนินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในภายนอก ให้แก่ คณาจารย์ภายในคณะ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของคณะ รวมถึง
ช่อง LINE ซึ่งในปีที่ผ่านมามีอาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 3 ผลงาน ได้แก่ 
อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ, อาจารย์ ดร.กฤตชยญ์ ค ามิ่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 
(เอกสาร 2.1.2(1) - 2.1.2(5)) 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.2(1) ห้องหน่วยวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
2.1.2(2) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2.1.2(3) ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชปูถัมภ์ (MIS) (http://huso.vru.ac.th/mis/login.php) 
2.1.2(4) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์  
2.1.2(5) สรุปผลโครงการคลินิกวิจัย 
 
 
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2562 อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนการ
วิจัย เป็นจ านวน 3,868,521.10 บาท ประกอบด้วย 

1. ชื่อโครงการวิจัย “การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย” งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ านวน 1,062,940 บาท ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย  

2. ชื่อโครงการวิจัย “การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)” งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ านวน 
1,252,940 บาท ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา 

3. ชื่อโครงการวิจัย “ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์” 
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ านวน 47,241.10 บาท ของอาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ 

4. ชื่อโครงการวิจัย “จ้างบริการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา” งบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จ านวน 410,000 บาท ของอาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 

5. ชื่อโครงการวิจัย “โครงการเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 13 ต าบลพืชอุดม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ” งบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) จ านวน 99,600 บาท ของอาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ        
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย  อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์  อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม  อาจารย์ฤทัย ส าเนียงเสนาะ   
อาจารย์มนฤดี ช่วงฉ่ า  อาจารย์ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์  และนางสาวเฉลิมพร โตสงวน 

https://www.tci-thaijo.org/index.php
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6. ชื่อโครงการวิจัย “การเตรียมข้อมูลชุมชน เพื่อเข้าร่วมการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
ปีงบประมาณ 2562” งบประมาณจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (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) สัญญาจ้างบริการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
2.1.3(5) สัญญาโครงการวิจัย โครงการเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์     

กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 13 ต าบลพืชอุดม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
2.1.3(6) สัญญาโครงการวิจัย การเตรียมข้อมูลชุมชน เพื่อเข้าร่วมการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่  

     กิจกรรมที่ 1 คณะได้ร่วมมือกับสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดท าวารสารชื่อ  
PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (ฉบับพิเศษ) ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ 
Ingenta Connect and  SSRN ซี่งเป็นฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ.ก าหนด  โดยในวารสารฉบับนี้มี
บทความของอาจารย์สังกัดคณะ จ านวน 9 บทความ  

     กิจกรรมที่  2 คณะได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย จ านวน 10 มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้ มีบทความวิจัยและบทความวิชาการจากภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นจ านวน บทความ 

     กิจกรรมที่ 3 คณะได้มีการตั้งหน่วยวิจัยภายในคณะ หรือ “คลินิกวิจัย” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้
ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่สนใจในการพัฒนางานวิจัย รวมถึงการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย  กุลชัย (ประธาน Node วิจัยของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มาให้ค าปรึกษาในเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการและการเขียนขอทุนวิจัย
จาก (สกสว.)  

กิจกรรมที่ 4 คณะได้มีการจัดท ากิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “การสนับสนุนทุนการน าเสนอ
ผลงานวิชาการ” โดยให้การสนับสนุนทุนการน าเสนอผลงานวิชาการอันน าไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณะ 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดโลกทางวิชาการ ทั้งยังเป็นการเพิ่ มพูนศักยภาพของนักศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมก่อนการท างานในอนาคต 

นอกจากนี้ คณะได้ด าเนินการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยซึ่งได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และด าเนินการผ่านคณะกรรมการบริหารหน่วยวิจัย กิจกรรมพิเศษ และโครงการจัดหารายได้ 
(หลักฐาน 2.1.4(1))  ในการให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ในการจัดท าผลงาน พิจารณากลั่นกรอง และให้ค าแนะน าในการ
เตรียมเอกสารเสนองบประมาณตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป ซึ่งการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน 
ดังนี้ 
            1. การน าเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน โดยอาจารย์
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สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (หลักฐาน 2.1.4(2) - 2.1.4(3))  

             “ข้อ 7 การน าเสนอบทความและผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัย จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่ผู้ขอรับเงินสนับสนุน โดยให้
เบิกตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557” 
(เอกสาร 2.1.4(1) – 2.1.4(4)) 
                 และฉบับล่าสุดคือประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561 ที่ประกาศใช้เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
                 “ข้อ7 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ” (เอกสาร 2.1.4(1) – 2.1.4(4)) 

2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารย์สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ(หลักฐาน 2.1.4(2) - 2.1.4(3))  
โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคล้องกับระดับของผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ข้อ 8 หลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ ซึ่งพิจารณาสนับสนุนโดยค านึงถึงระดับของ
วารสาร และชนิดของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ โดยเป็นบทความวิจัยแบบเต็มเท่านั้น  โดยก าหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ฯ     

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ฯ     

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (TCI) กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 

3. สนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารย์
สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์  จากงบประมาณกองทุนวิจัย        
พ.ศ. 2558 (หลักฐาน 2.1.4(4)) 
(เอกสาร 2.1.4(1) - 2.1.4(5))                                                               
เอกสารหลักฐาน 
2.1.4(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยวิจัย กิจกรรมพิเศษ และโครงการจัดหารายได้ 
2.1.4(2) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์

บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558  
2.1.4(3) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์

บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) 
2.1.4(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนบัสนุนงานสร้างสรรค์หรือ

สิ่งประดษิฐ ์จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558 
2.1.4(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนนุการน าเสนอผลงานวิจยัและตีพิมพ์

บทความวิจยัในวารสารระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561 
 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

https://drive.google.com/file/d/1GVch-9zl0QTFv48oUJGooPLrK-ARapKh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zReiJUPl7mjkFBn_M0AtnRWeNes6SZCc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zReiJUPl7mjkFBn_M0AtnRWeNes6SZCc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19yakF3tyo3XvxQI6FG-YbK6fBvhSOnpm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19yakF3tyo3XvxQI6FG-YbK6fBvhSOnpm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgL-u6Wo-LiDMEOZAfeBIHwWIr87B8P7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgL-u6Wo-LiDMEOZAfeBIHwWIr87B8P7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zSIuKm1XpmgJVHCjLJywJ2NyDLzuUF2F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zSIuKm1XpmgJVHCjLJywJ2NyDLzuUF2F/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน 
คณะมีการส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย และเพื่อ

น าความรู้มาเป็นพื้นฐานหรือต่อยอดในการพัฒนาตนเอง ทั้งโครงการที่จัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย และโครงการ
ฝึกอบรมภายนอก นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหน่วยวิจัย กิจกรรมพิเศษ และโครงการจัดหารายได้ ได้มี การ
ก าหนดจัดโครงการอบบรมการใช้เครื่องมืองานวิจัยชุมชนไว้ในแผนปฎิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 
         นอกจากนี้ คณะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 1 ซึ่งใน
คร้ังนี้มีอาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่นด้วย 
(เอกสาร 2.1.5(1))                                                               
เอกสารหลักฐาน 
2.1.5(1) ภาพกิจกรรมและรายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ป ระจ าปี

งบประมาณ 2562 
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีระบบในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตามคู่มือ ระบบสนับสนุนการจด
สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์/นักวิจัย แจ้งความประสงค์ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านทางคณะ                                     
2. คณะ รวบรวมค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ยื่นค าจดทะเบียนต่อศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา 
4. ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา พิจารณาการยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้ 
1. ยื่นค าขอ 
2. ตรวจสอบเบื้องต้น (หากไม่ถูกต้อง ผู้ยื่นค าขอต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 90 วัน) 
3. รับจดทะเบียน/ประกาศโฆษณา 

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

คัดค้าน/โต้แย้งน าไปสู่การอุทธรณ์คณะกรรมการ และน าคดีสู่ศาลเพื่อตัดสินว่าผู้ขอมีสิทธิ หรือยกค าขอ
เป็นล าดับไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้ดูแลการด าเนินงานตามระบบการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
(เอกสาร 2.1.6(1) – 2.1.6(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.6(1) คู่มือการวิจัยเร่ือง ระบบสนบัสนุนการจดสิทธบิัตร ทรพัย์สินทางปัญญาตลอดจนการคุ้มครองสิทธิให้แก่

นักวิจัยเจ้าของผลงาน 
2.1.6(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัย เร่ืองแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/15XirjS4pK0gd3sgt3ugBvqsUItd0r0c2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15XirjS4pK0gd3sgt3ugBvqsUItd0r0c2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SvvuCbqmswaVcQvBKIdlaIHK79WAUbZT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SvvuCbqmswaVcQvBKIdlaIHK79WAUbZT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1phj5cWJA4_uIVQmymUf4O9dFg_TCwL6Z/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้  
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 
2. อาจารย์ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ 
3. อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน 
4. อาจารย์วสนันท์  อิทธิมีชัย 
6. อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

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

ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) 
จ านวน 77 คน ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นจ านวน 3,868,521.10 บาท ประกอบด้วย 
                 1. ชื่อโครงการวิจัย “การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย” งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ านวน 1,062,940 บาท ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รัฐชาติ ทัศนัย  

2. ชื่อโครงการวิจัย “การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)” งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ านวน 
1,252,940 บาท ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา 

3. ชื่อโครงการวิจัย “ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์”  
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ านวน 47,241.10 บาท ของอาจารย์ปิยะ  กล้าประเสริฐ 

4. ชื่อโครงการวิจัย “จ้างบริการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา” งบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จ านวน 410,000 บาท ของอาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์        
ตติยะลาภะ 

5. ชื่อโครงการวิจัย “โครงการเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 13 ต าบลพืชอุดม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ” งบประมาณ         
จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) จ านวน 99,600 บาท ของอ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ อ.ดร.หทัยรัตน์        
อ่วมน้อย อ.นริศรา จริยะพันธุ์ อ.อัญชัญ ยุติธรรม อ.ฤทัย ส าเนียงเสนาะ อ.มนฤดี ช่วงฉ่ า อ.ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ และ
นางสาวเฉลิมพร โตสงวน 

6. ชื่อโครงการวิจัย “การเตรียมข้อมูลชุมชน เพื่อเข้าร่วมการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
ปีงบประมาณ 2562” งบประมาณจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) จ านวนเงิน               
995,800 บาท ของผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ ทศันยั อ.วฒุชิยั  สายบญุจวง และนางสาวเฉลมิพร  โตสงวน 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  
- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,363,121.10 

2. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  
- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,505,400 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าทีป่ฏิบตัิงานจริง (ไมน่ับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  
- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 

4.จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  
- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 

วิธีการค านวณ 
1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3,868,521.10  = 50,240.53 บาท/คน 77 

2. แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
50,240.53 x 5 = 5  คะแนน  25,000 

ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ 49,280.52 บาท/คน เท่ากับ 5 คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

สังคมฯ 25,000 บาท/คน 50,240.53 บาท/คน 5 คะแนน บรรลุ 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลข
เอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2(1) สัญญาโครงการวิจัย การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อ

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=148
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=149
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=150
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=151
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ผู้สูงอายุในประเทศไทย งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) 

2.2(2) สัญญาโครงการวิจัย การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) (วช.) 

2.2(3) สัญญาโครงการวิจัย ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์   
2.2(4) สัญญาจ้างบริการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการด าเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2.2(5) สัญญาโครงการวิจัย โครงการเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วย
อบสู่วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 13 ต าบลพืชอุดม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

2.2(6) สัญญาโครงการวิจัย การเตรียมข้อมูลชุมชน เพื่อเข้าร่วมการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
 

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย ทุน
ภายใน 

ทุน
ภายนอก 

1. การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.)  

1,062,940 ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย   

2. การเสรมิสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้าน
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) งบประมาณ
จากงบประมาณแผ่นดิน  

1,252,940 ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา   

3. ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี 
เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์  งบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดิน (วช.)  

47,241.10 อ.ปิยะ  กล้าประเสริฐ  
 

4. จ้างบริการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
การด าเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
งบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

410,000 อ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
 

 

5. โครงการเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทย
พุทธ-มุสลิมในการพัฒนาผลติภณัฑ์กล้วยอบสู่วสิาหกิจ
ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านคลอง 13 ต าบลพืชอุดม อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทุมธาน ีงบประมาณส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.)  99,600 

อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 
อ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย  
อ.นริศรา จริยะพันธุ์ 
อ.อัญชัญ ยุติธรรม  
อ.ฤทัย ส าเนียงเสนาะ  
อ.มนฤดี ช่วงฉ่ า  
อ.ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ 
นางสาวเฉลิมพร โตสงวน 

 

 

6. การเตรยีมข้อมลูชุมชน เพื่อเข้าร่วมการด าเนินงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562 
งบประมาณส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์กรมหาชน)  

995,800 
ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย  
อ.วุฒิชัย  สายบุญจวง 
นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน 

 
 

รวม 3,868,521.10    
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

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

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                 ส านักส่งเสริมวิชาการและฯ 

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

ผลการด าเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า จ านวน 66 เร่ือง โดยมีรายละเอียด

ผลงานค่าน้ าหนัก ดังนี้  
 

ค่าน้ าหนัก จ านวนเร่ือง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 
ผลงานทางวิชาการ 

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

งานสร้างสรรค์ 
0.20 - - 
0.40 1 0.40 
0.60 3 1.80 
0.80 - - 
1.00 3 3.00 

ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ                                                                 3.80 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.20 อ.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน 

อ.ปิยะ สงวนสิน 
อ.วรรณลดา กันต์โฉม 

1. ช่องทางการวิ เคราะห์ภาษาการเมืองใน
การศึกษาความคิดทางการเมืองไทย  
(รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่  12 เนื่องใน
วโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า
ร าไพพรรณี ครบ 114 ปี เรื่อง “จริยธรรมการ
วิจัยสู่การพัฒนามาตรฐานงานวิจัย” ในวันที่ 19 
ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
(อาคาร 36) มหาวิทยาลัยร าไพพรรณี จันทบุรี) 

อ. บุษบา แฝงสาเคน 2. การศึกษาอุปลักษณ์ในการบัญญัติศัพท์ใหม่ 
ของสื่อสิ่งพิมพ์ในแวดวงการบันเทิงไทย 
(ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ น าน า ช า ติ           
และระดับชาติ ราชภัฏวิ จัย ครั้ งที่  ๕  วันที่        
๒-๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี) 
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อ.ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ 
อ.ฤทัย ส าเนียงเสนาะ 
อ.นฤมล สเนลโกรฟ 

3. กลยุทธ์ทางสังคมกับการพัฒนาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  
(Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่  9 
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 หน้าที่ 33-41)  

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 
 

4. การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสาย
จีนในจังหวัดปทุมธานี 
(ก ารป ระ ชุ ม วิ ช าก ารมนุ ษ ยศ าส ตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  ครั้ งที่  12 “ ถ่ิน - โลกนิยมใน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” เมื่อวันที่       
8 มิ ถุนายน 2561 ณ  มหาวิทยาลัยบู รพา 
จังหวัดชลบุรี) 

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 
 

5. บทบาทผู้หญิ ง ภาพสะท้อนภูมิปัญญา
สมัยใหม่ ผ่านงานวิสาหกิจชุมชน 
(การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการ
จัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ” 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561. ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี) 

อ.นารีนาถ  ส าลี 
 

6 . ภ าพ แ ท น ช าย รั ก ช าย ใน นิ ย าย ว าย  : 
กรณี ศึกษาจากส านักพิมพ์แฮบปี้ บ านานา      
พ.ศ.2558 
(การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการ
จัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ”
เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี) 

อ.นารีนาถ  ส าลี 
 

7. การศึกษานามวลีแปลงความในเฟซบุ๊กแฟน
เพจใต้เตียงดารา 
(การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่  5” เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี) 

อ.ธีระศักด์ิ เครือแสง 8. การศึกษาคุณภาพชีวิตกับความเครียดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
(รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561) 

อ.ธีระศักด์ิ เครือแสง 
และคณะ 

9. การศึกษานิสัยการเรียนกับความเครียดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
(รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561) 

อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี  
และ นฤมล เพ็ชรทิพย์ 

10. ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ภาวะผู้น าเพื่อการ
เป ลี่ ย น แป ล งท างสั งค ม  แล ะ พ ฤ ติ ก ร รม
สร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
(การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติทางจิตวิทยา ประจ าปี 2561 ภายใต้
หัวข้อ “หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) 
จิตวิทยา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิ
เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร) 

อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี  
และ ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล 

11. ความรู้ ด้านสิ่ งแวดล้อม ความฉลาดทาง
จริยธรรมความเป็นพลเมืองโลกและความเป็น
พลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี 
(การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 2561 “ถ่ิน-โลกนิยมใน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : Glocalism in 
Humanities and Social Sciences” วั น ที่  8 
มิ ถุ น ายน  2561 คณ ะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แล ะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี) 
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ณัฐกมล ซื่อข่ิง 
ณัฐพล พูลพุฒ 
และ อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี 

12. ทุนทางจิตวิทยา การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง 
(รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561) 

อ.ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ 
และ จตุรภัทร มีกลิ่น 

13. การศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างานและ
ความผูกพันในองค์การของพนักงานฝ่ายกลยุทธ์
การตลาดของบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
(รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561) 

อ.ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ 
และ รินลดา ศรีวิลัย 

14. การศึกษาแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต
ในบริษัทผลิตอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี 
(รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561) 

อ.ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ 
และ พัฒพงษ์ สุคะสวัสด์ิ 

15. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเล่นเกม 
การเห็นคุณค่าในตนเองในโลกของเกม และการ
เห็นคุณค่าในตนเองในชีวิตจริง 
(รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561) 

อ.ไพศาล แย้มวงษ์ 
และ อภิพัฒนพงษ์ 
ม่วงประกาย 

16. ผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มตาม
ทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางที่มีต่อการจัดการ
ความโกรธของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
(รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561) 

อ.ไพศาล แย้มวงษ์ 17. การวิเคราะห์อัตถภาคของบทคัดย่อภาษา 
อังกฤษของบทความทางวิชาการสาขาวิชาจิตวิทยา 
(การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติทางจิตวิทยา ประจ าปี 2561 ภายใต้
หัวข้อ “หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) 
จิตวิทยา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิ
เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร) 

อ.วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ 
และพงศธร รัตนมงคลกุล 

18. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาเป็น
นักศึกษาวิชาทหารของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
(รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561) 

อ.วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ 
และ ชัญญานุช ฉิมกูล 

19. ผลของโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มี   
ต่อการต้ังเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ    
ของนักศึกษาชั้นปีที่  4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
(รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561) 



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 :  66  
 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

อ.วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ 
และ ธนัฎฐา เลิศเสรีพัฒนกุล 

20. ผลของการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดพิจารณา
เหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมต่อความมีวินัย  
ในตนเองของนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย   
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
(รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561) 

อ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
และคณะ 

21. การตัดสิน ใจเลื อกซื้ อสินค้ าที่ เป็นมิตร      
ต่อสิ่ งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลั ย      
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(รายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุมวิช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่  9 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561) 

อ.ดร.ชนินทร สวณภักดี 22. บทความวิ จัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทาง
ท่ องเที่ ยวมรดกวัฒ นธรรมจังหวั ดสิ งห์บุ รี 
(น า เส น อแล ะ ตีพิ มพ์ ใน ว ารส 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 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่  9 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561) 

ผศ.ธีระญา ปราบปราม 23. ความยุติธรรม : สิทธินักปรับปรุงพันธ์พืช
และสิทธิเกษตรกร 
(การประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้ งที่  3          
วันที่  1 มิ ถุนายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี) 

อ.ศุภกร ชมศิริ 24. บิตคอยน์ (Bitcoin) กับการบังคับคดีเพื่อ
ช าระหนี้เงินในงาน 
(การประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์  ครั้ งที่  1 “การเมืองและ    
การบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย” เมื่อวันที่      
22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต) 

กัตกมล พิศแลงาม 
โรจนันท์ ทรงอยู่ 
และ ผศ.พรศิริ นาควัชระ 

25. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟสบุ๊ก 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา
ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย   
ราช ภัฏกลุ่ มศรีอยุธยา ครั้ งที่  9 “วิ จัยและ
นวัตกรรมเพื่ อสั งคม” วันที่  18-19 ตุลาคม 
2561) 

อ.อรุณรัตน์ จินดา 26. การพัฒนานโยบายการดูแลผู้ป่วยสูงอายุติด
เตียงของภาครัฐและชุมชน : กรณีศึกษา การ
ดูแลผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงของผู้ดูแลในต าบลง้ิว
ราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
(การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ 
ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การจัดการความท้าทายในยุค 
4.0” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 29 – 
30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) 

อ.ชนินทร์ จักรภพโยธิน 27. การน านโยบายไปปฏิบัติต่อการแก้ปัญหา
วิกฤตยางพาราในจังหวัดสงขลาโดยมีเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นตัวแปรกลาง 
(การประชุมวิชาการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2561 เรื่อง การเรียนรู้
ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต วันที่ 9 กรกฎาคม 
2561 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม) 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า

0.40 อ.ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ 1. Self-Management Community: A Case 
Study for Procedures of Association to 
Solve Living-Land Problem in Phuet-
Udom Subdistrict, Lamlukka District, 
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ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

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) 

อ.รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร 
 
 
 
 
 

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 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) 

อ.กมลพร ศิริโสภณ 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) 

ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล     
และ อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี 

6. THE ROLE OF GLOBAL CITIZENSHIP, 
PUBLIC MINDEDNESS, MORAL QUOTIENT, 
AND ENVIRONMENTAL ATTITUDES IN 
PROMOTING PRO-ENVIRONMENTAL 
BEHAVIOURS OF STUDENTS FROM SCI-
TECH AND MULTIDISCIPLINARY 
UNIVERSITIES. 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.60 อ.นริศรา จริยะพันธุ์ 1. บทความวิชาการ เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์

เพื่ อฟื้นฟูวิกฤตศรัทธาของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
(วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 เล่มที่ 3 
(กันยายน-ธันวาคม 2561)) 

อ.ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง 2. ชื่อบทความวิจัย : ร ามอญ : ความเป็นมาและ
การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมในจังหวัด
ปทุมธานี 
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2561) 

ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา 3. การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (New 
Public Governance: NGP): แนวคิดและการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถ่ิน   
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 
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ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา 4. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
การจัดการปัญหาอุทกภัย : วิเคราะห์แผนการ
บริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 
(วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือนมกราคม-เมษายน 2561) 

ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา 
ผศ.เอก ศรีเชลียง 
อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร 
อ.ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ 

5. แนวทางการบริหารสาธารณะเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการบริการที่ดีแก่ประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน จังหวัด
ปทุมธานี 
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
กันยายน-ธันวาคม 2561) 

ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา 
ผศ.เอก ศรีเชลียง 
อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร 
อ.ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ 
อ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ 

6. การก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสระบุรี ภายใต้ความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(วา รส ารวิ จั ยและ พั ฒ น า ว ไล ยอล งก รณ์          
ในพระบรมราชูป ถัมภ์  สาขามนุษยศาสตร์     
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2561 หน้า 17 - 42)   

อ.ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ 7. การก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสระบุรีภายใต้ความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(วา รส ารวิ จั ยและ พั ฒ น า ว ไล ยอล งก รณ์         
ใน พ ระบ รมราชู ป ถั ม ภ์  ปี ที่  13 ฉบั บ ที่  1 
(มกราคม – เมษายน 2561) 

อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร 8. แนวทางการบริหารสาธารณะเพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการบริการที่ดีแก่ประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน จังหวัด
ปทุมธานี 
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน 2561) 

อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร 9. แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน 2561) 

อ.ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย 
สายบุญจวง 

10. ชุมชนเข้มแข็งในทั ศนะของชาวชุมชน 
กรณีศึกษา บ้านปลายคลองบางโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 3 
ต าบลบางโพธิ์ เหนือ อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 
(วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
2561) 

อ.ดร.กฤตยชญ์ ค าม่ิง 11 การศึกษาพัฒนาลวดลายเครื่องปั้นดินเผา
มอญภาคกลาง 
(วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 
2561)) 

4 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 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. อิทธิพลของข้อค าถามทางบวกและลบและ
การเรียงล าดับของสเกลการประเมินที่ส่งผลต่อ
คะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างองค์ ประกอบของ
แบบประเมินบุคลิกภาพ 
(วารสารสมาคมนักวิจัยปีที่ 23 ฉบับที่ 3 
กันยายน – ธันวาคม 2561 (หน้า30-40)) 

ผศ.ธีระญา ปราบปราม 3. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการควบคุม
การเคลื่อนย้ายไม้ขุดล้อมที่ใช้ในงานภูมิทัศน์” 
(ตีพิ มพ์ ในวารสารวิ ช าการ มหาวิท ยาลั ย
หอการค้าไทย ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-
มิถุนายน 2561) 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 4. การมีส่วนร่วมของยุวบรรณารักษ์ในการ
ด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดนครปฐม 
( Veridian E-Journal, Silpakorn University  
ปีที่  : 11  ฉบั บที่  : 1  เลขหน้ า : 103 -119         
ปี พ.ศ. : 2561 ฐานที่ 1) 

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

5. การศึกษาการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตภาคกลางในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการ
ปฏิบั ติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชนในเขตภาคกลาง 
(วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ปีที่ : 12  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 218-
231  ปีพ.ศ. : 2561 TCI ฐานที่ 1) 

อ.นัฏภรณ์ พูลภักดี 6. การออกแบบเรขศิลป์ส าหรับแอปพลิเคชั่น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบางกอกน้อย 
(วารส ารวิ ช าการน วั ตกรรมสื่ อ ส ารสั งค ม       
(ส า ข าม นุ ษ ยศ าส ต ร์ แ ล ะ สั งค ม ศ าส ต ร์ )       
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัย   
ศ รีน ค ริน ท รวิ โรฒ  ปี ที่  6  ฉบั บ ที่  2  (12 ) 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร 7. การพัฒนาระบบการให้บริการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวัด 
(วารส ารบั ณ ฑิ ตศึ กษ า ปี ที่  1 2  ฉบั บ ที่  2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) 

อ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 8. ปัจจัยที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับแรงงานต่าง
ด้าว : กรณีศึกษาคนไทยในจังหวัดปทุมธานี 
(วารสารศรีปทุมปริทั ศน์  ปีที่  18 ฉบับที่  2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ 9. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อม
ด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานี  ในการเข้าสู่ สังคม
ผู้สูงอาย ุ
(วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 6 ฉบับที่ 
4 ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

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

1.00 อ.ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ 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)  

ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล      
และ อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี 

2. Enhancing university students’ global 
citizenship, public mindedness, and 
moral quotient for promoting sense of 
environmental responsibility and pro-
environmental behaviours. Environment, 
Development and Sustainability 

อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร 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)) 

อ.ดร.ภิศักด์ิ กัลยาณมิตร 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)) 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 อ.ดร.ดรุณศักด์ิ ตติยะลาภะ 1. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(หน่วยงานว่าจ้าง: กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เมื่อ กันยายน 2561) 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน 

1.00  
- 

 
- 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00  
- 

 
- 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 ผศ.มณเฑียร รุ่งหิรัญ 1. ต าราประสานเสียงสี่แนว 
(ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาดนตรีสากล เมื่อเดือนมิถุนายน 2561) 

คุณภาพงานสร้างสรรค์     

6 - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 

0.20 - - 

7 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 อ. วิเชียร ธนลาภประเสริฐ 1. ละครเวทีดนตรีร่วมสมัย 

(เมื่อวันที่  16 มกราคม 2561 – 10 มีนาคม 
2561) 

8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 อ.ดร.กฤตยชญ์ ค ามิ่ง 1. ศูนย์กลางศรัทธา 
(Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม ใน
วันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ ศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน)ี 

อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร 2. มุมมองทางวัฒนธรรม 
(Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม ใน
วันที่  20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ ศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน)ี 

อ.ชยันต์ พลอาสา 3. Pattani Heritage City ความงามยังคงอยู่ใน
เมืองปัตตาน ี
(Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม ใน
วันที่  20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ ศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน)ี 

9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 - - 

10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร 1. Human - Natural – The Healing of Life, 
(The 5th International Creative Art 
Disseminating 2018 ณ ศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561) 

อ.เดือนฉายผู้ชนะ  
ภู่ประเสริฐ 

2. ชื่อผลงาน Power of clay 
(Solo International Art Camp 2018 
ณ เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2561) 

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

3. บทเพลงลาวดวงเดือนและเพลงช้าง 
(การประกวดแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย
ระดับชาติ ซึ่งจัดข้ึน ณ มหาลัยราชภัฏล าปาง 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561) 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

  86 

12 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

  0 

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

34.80 = x 100 42.32 % 86 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
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42.32 x 5 = 5 คะแนน 20 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2560 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

สังคมฯ 18.40 % 
วิทย์ฯ 27.60 % 
วิทย์สุขภาพฯ 27.60 % 

ร้อยละ 42.32 5 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 
2. อาจารย์ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ 
3. อาจารย์ฤทัย ส าเนียงเสนาะ 
4. อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น 
5. อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ ค ามิ่ง 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานการบริการ
นักศึกษา  

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 

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) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม (เอกสาร 3.1.1(1)) และ
คณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม (เอกสาร 3.1.1(2)) ขึ้น คณะกรรมการบริการวิชาการได้ประชุมเพื่อ
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้
วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ โดยใช้โครงการและงานวิจัยที่อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ได้ลงไปบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2561 มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อสานต่อ
และขยายผลการด าเนินงานกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายของคณะมนุษยศาสตร์ฯ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของชุมชนที่ได้เร่ิมด าเนินการไว้จากปีก่อนมาสานต่อในแผนปีงบประมาณ 2561 
(เอกสาร 3.1.1(3) - (เอกสาร 3.1.1(4)) และได้มีการน าเสนอแผนงานของคณะกรรมการพันธกิจสัมพันธ์ฯ ในที่ประชุม
ของกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ แล้ว ซึ่งโครงการที่มีการด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเศรษฐกิจฐานราก
ในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุข บ้านคลองสิบสาม ต.พืชอุดม        
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ยังได้มีการเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นเครือข่ายในการ
ท างานเดิมกับทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมส ารวจข้อมูลจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี        
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 การพูดคุยกับแกนน า และการเก็บข้อมูลรายครัวเรือน เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ จากนั้นมี
การวางแผนน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ถ่ายทอดคืนแก่ชุมชน เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดโครงการที่สอดคล้องกั บ
บริบทและสภาพปัญหาของชุมชนต่อไปในอนาคต  

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดท าโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏฯ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จ านวน              
2 โครงการ ได้แก่  

     1. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลั งให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีการท างานร่วมกับส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น ส ารวจข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และจัดท าแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน โดยแบ่งการท างานออกเป็น     
2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นช่วงศึกษาบริบทของชุมชนและวางแผนการช่วยเหลือ และช่วงที่ 2 เป็นการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ซึ่งพื้นที่ที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายด าเนินการ ดังนี้  

     จังหวัดปทุมธานี คือ ม.8 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  

mailto:nanpha76@hotmail.com
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     จังหวัดสระแก้ว คือ ม.3 ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว  
ขณะนี้ทั้ง 2 พื้นที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และก าลังอยู่ในช่วงของการจัดท ารายงานสรุปโครงการและรายงาน

การถอดบทเรียน 
     2. โครงการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และปฐมวัย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ จ านวนโรงเรียน 40 โรงเรียน และ
นักเรียนในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดปทุมธานี จังหวัดละ 2,000 คน รวมทั้งหมด 4,000 คน แบ่งเป็น 

- ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1,000 คน 
- ระดับประถมศึกษา จ านวน 600 คน 
- ระดับปฐมวยั จ านวน 400 คน 

โดยในแต่ละระดับได้มีการออกแบบคู่มือส าหรับครู และจัดท าสื่อการเรียนการสอน อันอยู่บนพื้นฐานของ
คุณธรรมจริยธรรมจ านวน 5 ด้าน คือ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านระเบียบวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมีเหตุผล และ
ด้านจิตสาธารณะ ดังนี้ 1) ในระดับปฐมวัย จัดท ากล่อง(boxset) สื่อการสอนคุณธรรม 2) ในระดับประถมศึกษา จัดท า
การ์ตูนแอนิเมชั่น จ านวน 5 เรื่อง และบทเพลงคุณธรรม 3) ในระดับมัธยมศึกษา จัดท าคู่มือครูและออกแบบ mini 
course ในการสอนเรื่องคุณธรรมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ โดยคู่มือครู และสื่อเหล่านี้จะน าไปเผยแพร่ให้กับ
โรงเรียนเป้าหมาย ทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินการได้ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
2. ประสานงานแนะน าโครงการ จัดหารายชื่อโรงเรียนเครือข่าย และรายชื่อคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาที่

สมัครเข้าร่วมโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะท างานชุดย่อยจัดท าคู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ พัฒนาชุดสื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริม

ความเป็นพลเมืองดี 
4. แต่งตั้งคณะอาจารย์ภายในผู้ประสานงานประจ าโรงเรียนจัดท าข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
5. คณะท างานจัดท าร่างคู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ ออกแบบชุดสื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมความเป็น

พลเมืองดี 
6. ประชุมคณะกรรมการน าเสนอผลจัดท าร่างคู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ และผลออกแบบชุดสื่อจัด

กิจกรรมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดี 
7. คณะท างานปรับปรุง ด าเนินการผลิต จัดหาคู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ สื่อการอบรม และจัดหาสื่อ

จัดกิจกรรมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดี 
8. ประชุมฝึกซ้อม มอบหมาย ก าหนดบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
9. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูผู้ร่วมโครงการสร้างสมรรถนะในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน

จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปทุมธานี 
10. จัดกิจกรรมสร้างเสริมการตระหนักรู้ด้านความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย  ใน

จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปทุมธานี 
11. จัดทีมงานบันทึกภาพนิ่ง วีดีโอคลิปกิจกรรมการสร้างเสริมการตระหนักรู้ด้านความเป็นพลเมือง 
      ดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย 
12. ติดตามผล ตรวจเยี่ยมการด าเนินกิจกรรมของครูและโรงเรียนเครือข่าย 
13. ประชุมคณะท างานถอดบทเรียน จัดท าบทความเร่ืองเล่าความส าเร็จ 
14. ประชุมคณะกรรมการประมวลผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

(เอกสาร 3.1.1(1) - 3.1.1(4)) 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.1(1) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 317/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ

วิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.1.1(2) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 34/2561 ลงวันที่ 25 ม.ค. 61  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ

วิชาการและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (เพิ่มเติม) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3.1.1(3) แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 
3.1.1(4) คู่มือบริการวิชาการ 
 

https://drive.google.com/file/d/16v6i5VF9rv9-691Ba1IGim64ixLs2oKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16v6i5VF9rv9-691Ba1IGim64ixLs2oKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NSS5arlDD8zs5mXHZnCotjFktV3vzhc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NSS5arlDD8zs5mXHZnCotjFktV3vzhc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyi2Grne5VcoMPQ4xb6zuZzb3QuDgPJ4/view?usp=sharing


   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 :  74  
 

 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

คณะกรรมการบริการวิชาการได้ร่วมประชุมและด าเนินการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการที่จะน าไปจัดให้กับชุมชนและกล่าวถึงกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากโครงการบริการ
วิชาการ (เอกสาร 3.1.2(1-2)) โดยขณะนี้ได้เร่ิมต้นสรุปข้อมูลจากโครงการที่ได้มีการด าเนินการแล้ว 
(เอกสาร 3.1.2(1) - 3.1.2(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ เร่ือง ด าเนินการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ

วชิาการ คร้ังที่ 4/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
3.1.2(2) แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 
 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมส ารวจข้อมูลจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วเพื่อกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ 
ในกิจกรรมนี้คณะอาจารย์และนักศึกษาทุกสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ 
โดยแบ่งการลพื้นที่เก็บข้อมูลเป็น 3 ครั้ง คือ คร้ังที่หนึ่งโดยการพูดคุยกับผู้น าชุมชนเพื่อพูดคุยเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชน นโยบาย ผลารด าเนินงานกิจกรรมที่ผ่านมาของชุมชน ค้นหาความต้องการเบื้องต้น จากนั้นครั้งที่สอง ได้ท าการ
นัดหมายแกนน าในการร่วมกันส ารวจข้อมูลของชุมชนแบบรายครัวเรือน น าผลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่ง
ข้อมูลส าคัญที่พบคือ ชุมชนบ้านงิ้วมีทั้งหมด 5 หมู่ หมู่ที่มีจ านวนครัวเรือนมากที่สุดคือ หมู่ 2 จ านวน 206 ครัวเรือน 
รองลงมาคือหมู่ 3 จ านวน 180 ครัวเรือน รองลงมาเป็นหมู่ 5 หมู่ 1 และหมู่ 4 ตามล าดับ ลักษณะของครอบครัวเป็น
ครอบครัวเดี่ยว อาชีพส่วนใหญ่ของคนชุมชนคืออาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาคือการท างานในโรงงานหรือบริษัทเอกชน 
อันดับสามคืออาชีพค้าขาย เป็นต้น (เอกสารแนบ 3.1.4(4)) จากนั้นคณะได้น าผลการศึกษามาวิเคราะห์และออกแบบ
กิจกรรมบริการวิชาการ ก่อนน ากิจกรรมดังกล่าวลงไปจัดให้แก่ชุมชนในวันเดียวกับที่ลงพื้นที่คืนข้อมูล เพื่อให้ชุมชน
ทราบและกระตุ้นชุมชนน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาวางแผนพัฒนาชุมชนตนเองร่วมกับคณะมนุษยศาตร์ ซึ่งคณะ
มนุษยศาสตร์ได้น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาออกแบบโครงการเพื่อจัดท าแผนงานบริการวิชาการในปีงบ พ.ศ. 2563 
ต่อไป ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ได้จัดให้ชาวบ้านหลังจากเวทีคืนข้อมูลเสร็จสิ้น คือ สาขานิติศาสตร์ได้จัดบริการวิชาการด้าน
กฎหมายในชีวิตประจ าวันและการกู้ยืม โดยมีการน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษานั้นๆ เช่น รายวิชาลักษณะทรัพย์และที่ดิน รายวิชากฎหมายอาญา รายวิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง 
ฯลฯ  สาขาจิตวิทยาได้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้วยกิจกรรมการบริหารร่างกายและบริหาร
สมองที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพตนเองในขณะนั่งท างานได้ โดยน านักศึกษางจัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาจิตวิทยาวัย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การฝึกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน การฝึกอบรมทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม นอกจากนี้ หลักสูตร
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารได้ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งได้น ามาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาคติชนวิทยา โดยหลังจากการลงพื้นที่ได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาจัดท าเป็นหนังสือชื่อ      
“วิถีชุมชนบ้านงิ้ว” เพื่อมอบให้แก่ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของตนเองต่อไป 
(เอกสาร 3.1.3(1) - 3.1.3(4)) 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.3 (1) แบบสรุปรายงานผลกิจกรรม กิจกรรมส ารวจข้อมูลจัดท าฐานข้อมูลหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัด

สระแก้วเพื่อกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ (5 พ.ย. 61) 
3.1.3 (2) แบบสรุปรายงานผลกิจกรรมส ารวจบริบทและจัดท าฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว    

(7 ธ.ค. 61)   
3.1.3 (3) แบบสรุปรายงานผลกิจกรรมจริยธรรมผ่านเร่ืองเล่าทางพระพุทธศาสนา (3 ต.ค. 61) 
3.1.3(4) แบบสรุปรายงานผลโครงการบริการวิชาการพื้ นฐานการปฏิบัติเครื่องดนตรี (โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี 

พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง) (5 ต.ค. 61) 
 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะกรรมการบริการวิชาการด าเนินการประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบ
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ไปด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
          กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอก เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
               โครงการ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน มีจ านวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
                    3.1.1.1 จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินพันธกิจสัมพันธ์  ได้แก่ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว (1) ค่าเป้าหมาย 2 พื้นที่ ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คณะได้ด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการใน
พื้นที่เป้าหมาย จ านวน 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
ด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมตามพันธกิจที่ได้ด าเนินงานร่วมกับชุมชน  
                    3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมกันที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย ผลการด าเนินงานในกิจกรรม
ให้บริการวิชาการพบว่าชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยื่น เช่น        
          กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีคณะได้มีการลงพื้นที่พูดคุยกับแกน
น าและชาวบ้านถึงปัญหาที่ต้องการแก้ไข เร่ิมต้นชาวบ้านสะท้อนให้เห็นปัญหาในระดับบุคคล ซึ่งคณะท างานได้มีการน า
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเบื้องต้นเข้าพูดคุยกับผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและพัฒนากรของชุมชน เพื่อหารือเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการรวมกลุ่มอาชีพของชุมชนที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าเคยมีประสบกรณ์หลายอย่างเช่น การท าขนมอบ การท า
เห็ด ฯลฯ จากนั้นคณะท างานและผู้น าชุมชนจึงได้พูดคุยถึงปัญหาและการด าเนินการที่ผ่านมา และได้แจ้งถึงภารกิจของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องการจะมาช่วยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิต และสอบถามกลุ่มแกนน าถึงความต้องการและ
ความพร้อมที่จะรวมกลุ่มกันอีกครั้ง ซึ่งแกนน าสนใจการท าเห็ด เพราะขายง่าย และดูแลไม่ยาก จากนั้นจึงเป็นขั้นตอน
ของการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชาวบ้าน โดยการรวมกลุ่มของผู้ที่สนใจ เร่ิมต้นได้มาจ านวน 10 ท่าน เม่ือได้กลุ่มแล้วจึง
จัดตั้งเป็นคณะกรรมการโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกลุ่ม จากนั้นได้มีการให้ความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือน ให้กับชุมชน 
เพื่อให้มีความรู้ในการบันทึกรายรับรายจ่าย และการน ากลุ่มคณะกรรมการฯเดินทางไปศึกษาดูงานที่ฟาร์มเห็ดป้านาเพื่อ
ศึกษาแนวทางการเพาะเห็ด ให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงได้กลับมาด าเนินการในชุมชนของตนเองโดย
การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด โดยทางคณะมนุษยศาสตร์ได้น านักศึกษาเข้าไปช่วยสร้างโรงเพาะเห็ดร่วมกับชุมชน ใช้วัสดุ
ในชุมชน เมื่อเสร็จแล้วได้ลงเห็ดและเห็ดเริ่มออก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า แต่ปัญหาที่พบคือ เห็ดไม่
ออกตามเวลาที่ก าหนดเนื่องจากปัญหาของสภาพอากาศและปัญหาเรื่องน้ าซึ่งไม่มีแรงดันมากพอ จากนั้นกลุ่มอาจารย์
และชาวบ้านจึงได้ระดมความคิดกันเพื่อแก้ไขปัญหา และพบว่า จ าเป็นต้องติดตั้งปั๊มน้ าเพิ่ม ซึ่งในที่ประชุมได้ตกลงกันว่า
จะเก็บเงินที่ได้จากการขายเห็ดนี้เพื่อจัดซื้อในภายหลัง ส่วนสติกเกอร์และบรรจุภัณฑ์นั้นทางอาจารย์จากสาขาทัศนศิลป์
ได้ร่วมออกแบบตามความต้องการของชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากกระบววนการท างานตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงขั้นจัด
จ าหน่ายนั้นทางมหาวิทยาลัยและชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
          กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มในการท า
อาชีพท าลูกประคบสมุนไพรอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาผลผลิตส่วนใหญ่ได้จัดซื้อมาจากภายนอก คณะท างานของคณะมนุษย
ศาตร์ได้ลงพื้นที่ส ารวจปญัหาร่วมกับแกนน า และชุมชน และได้พบว่าหากชุมชนสามารถปลูกสมุนไพรได้เพียงพอ และจัด
ขายให้กับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง ก็อาจไม่จ าเป็นต้องซื้อผลผลิตจากภายนอกอีกต่อไป จะช่วยท าให้รายได้หมุนเวียนใน
ชุมชน คณะท างานจึงน าข้อมูลส่วนนีส้นทนาร่วมกับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านเห็นด้วย จึงได้ร่วมกันวางแผนการจัดการพื้นที่ใน
บ้านของตนเองเพื่อลงแปลงปลูกสมุนไพรมากขึ้นเพื่อให้ผลผลิตพียงพอต่อการป้อนเข้ากลุ่มสมุนไพร ซึ่งจากการ
ด าเนินงานท าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีการควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ดีกว่าเดิม 
                    3.1.1.3 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง ค่าเป้าหมาย 2 ชุมชน ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย เนื่องจากพบชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเองจ านวน 2 ชุมชน คือ 1) ม.8 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.
ปทุมธานี ที่ชุมชนสามารถรวมกลุ่มจัดตั้งคณะกรรมการและมีการบริหารจัดการ การมอบหมายหน้าที่ การจัดตารางใน
การดูแลเห็ดด้วยตนเอง รวมถึงเมื่อเกิดปัญหาสามารถระดมความคิดเพื่อแกไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 2) ม.3 ต.วัง
สมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มในการท าอาชีพท าลูกประคบสมุนไพรอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมา
ผลผลิตส่วนใหญ่ได้จัดซื้อมาจากภายนอก คณะท างานของคณะมนุษยศาตร์ได้ลงพื้นที่ส ารวจปัญหาร่วมกับแกนน า และ
ชุมชน และได้พบว่าหากชุมชนสามารถปลูกสมุนไพรได้เพียงพอ และจัดขายให้กับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง ก็อาจไม่
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จ าเป็นต้องซื้อผลผลิตจากภายนอกอีกต่อไป จะช่วยท าให้รายได้หมุนเวียนในชุมชน คณะท างานจึงน าข้อมูลส่วนนี้สนทนา
ร่วมกับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านเห็นด้วย จึงได้ร่วมกันวางแผนการจัดการพื้นที่ในบ้านของตนเองเพื่อลงแปลงปลูกสมุนไพร
มากขึ้นเพื่อให้ผลผลิตพียงพอต่อการป้อนเข้ากลุ่มสมุนไพร ซึ่งจากการด าเนินงานท าให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
ตนเองได้หลังจากที่ได้รับค าแนะน าไปแล้ว นอกจากนี้พบว่า ชาวบ้านมีศักยภาพมากขึ้นจากเดิมซึ่งแม้ว่าจะมี ความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรเป็นอย่างดี แต่ขาดความมั่นใจในการน าเสนอ ซึ่งจ าเป็นต้องฟังผู้น าเพียงอย่างเดียว แต่หลังจาก
คณะท างานของมนุษยศาสตร์ได้ลงพื้นที่หนุนเสริมและสร้างขวัญและก าลังใจให้ชาวบ้านแล้ว ชุมชนมีความมั่นใจมากข้ึน
ซึ่งท าให้เห้นถึงองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวสมาชิกทุกคนของกลุ่ม ซึ่งเห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มและชุมชนที่เกิดขึ้น 
         กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 
              โครงการ 3.2.1 โครงการบริหารศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 
1 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
                    3.2.1.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากคณะได้น้อมน าแนวคิดการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ตามหลักการ เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา เป็นหลักในการด าเนินงาน โดยการเข้าใจหมายถึงการเข้าใจในบริบทชุมชน และน าข้อมูลลงไปเข้าถึง
ชาวบ้านให้เข้าใจข้อมูลชุมชนของตนเอง เกิดความตระหนักและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างนักวิชาการและชาวบ้าน จน
น าไปสู่การเกิดข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาชุมชน 
              โครงการ 3.2.3 โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
                    3.2.3.1 ร้อยละของการด าเนินโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากโครงการได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนและได้มีการประเมินผลส าเร็จของ
โครงการพบว่าการจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มากกว่าร้อยละ 80 
         กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้เข้ามาฟังแนวความคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 
              โครงการ 3.5.1 โครงการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
                   3.5.1.1  คณะมีการเปิดบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟัง
แนวความคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน ค่าเป้าหมาย 1 หน่วย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะได้จัด
โครงการบรรยายสาธารณะ จ านวน 1 โครงการ ชื่อกิจกรรม โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีสาธารณะเพื่อการ
สร้างการเรียนรู้ (Public Lecture) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1.ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงานอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 
2.  ภาวะผู้น าในการท างานอาสาพัฒนาชุมชน (leadership) 
3. ความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท างาน(work passion) 
4. การเสริมพลังในการท างาน (empowerment) 

              ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมกับผู้ที่สนใจที่เทศบาลต าบลลาดหลุมแก้ว ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
(เอกสาร 3.1.4(1) – 3.1.4(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.4(1) แผนการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2561  
3.1.4(2) ผลการส ารวจข้อมูล ต. บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และ บ้านคลองอาราง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
ผลการด าเนินงาน 
     หลังการด าเนินโครงการบริการวิชาการแล้ว ทางคณะกรรมการ ผู้บริหารคณะได้ร่วมกันประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยพบว่า ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการ
วิชาการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะมีนโยบายในการด าเนินงานต่อเนื่องในพื้นที่ที่ได้มีการริเร่ิมการด าเนินงาน
ไว้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และมีผลจากการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการได้
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มีการวางแผนขยายพื้นที่บริการวิชาการของคณะให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นๆของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการ
หลักมากข้ึน เช่น การลงส ารวจพื้นที่บริเวณบ้านป่างิ้ว ต าบลบ้านงิ้ว อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี, บ้านคลองอา
ราง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และชุมชนคลอง 13 ต าบลล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อท าความเข้าใจ สอบถามความต้องการของสมาชิกในชุมชน เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาและให้บริการ
ทางด้านวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ทางคณะกรรมการยังได้วางแผน
ให้มีการจัดท าผลงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชน เช่น การจัดสร้างเครือข่ายที่มีผู้
ประสานงานจากทั้งฝ่ายชุมชนผู้รับบริการและฝ่ายผู้ให้บริการอย่างชัดเจน มีการจัดท ารายงาน AAR เพื่อบันทึกผล
การเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างต่อเนื่องอย่าง
เป็นรูปธรรมมากข้ึน  
       นอกจากนี้ คณะกรรมการบริการวิชาการได้น าผลที่ได้จากการคืนข้อมูล ซึ่งชุมชนได้เสนอเร่ืองที่อยากจะแก้ไข
ปัญหาโดยมีการเรียงล าดับตามความเร่งด่วน และร่วมกันลงความเห็น พบว่า เรื่องที่ชุมชนอยากให้ด าเนินการ มี
ดังนี้ การส่งเสรมการท่องเที่ยว การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมอาชีพในชุมชน ซึ่งคณะกรรมการได้ใช้
ข้อมูลในส่วนนี้ในการวางแผนด าเนินโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่โครงการชื่อ การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต.บ้านงิ่ว อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี และจากการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนที่ อ.วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ท าให้เห็นปัญหาท าให้เห็นถึงปัญหาความยากจนของคนในต าบลบ้านไร่สาม
ศรีและภาวะด้อยโภชนาการ ดังนั้นคณะท างานจึงร่วมกันวางแผนจัดท าโครงการ ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้
ปลอดภัยในโรงเรียนบ้านไร่สามศรี โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการปลูกและการบริโภคผักผลไม้และส่งเสริมให้มีการ
บริโภคผักที่ปลูก ซึ่งน าผลการบริการวิชาการที่ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 มาปรับปรุงพัฒนาการบริการ
วิชาการ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

บริการวิชาการในปี 2562 แผนพัฒนาส าหรับบริการวิชาการในปี 2563 
ช่วงเวลาในการจัดบริการวิชาการไม่ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ จากการก าหนดช่วงเวลาที่
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จกรรมของชุ มชน  และของ
มหาวิทยาลัย 

การด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการในปี  2563 ให้
ความส าคัญกับการท างานพัฒนาต่อในพื้นที่เดิม ดังนั้น
ในการวางแผนการด าเนินการในปี 2563 จึงได้น า
ข้อมูลของชุมชนที่ได้จากการลงพื้นที่ส ารวจและเก็บ
ข้อมูล มาเป็นฐานในการก าหนดช่วงเวลาในการจัด
กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและ
สามารถบูรณาการกับภารกิจของอาจารย์และนักศึกษา
ผู้ให้บริการวิชาการได้ดีขึ้น 

การบริการวิชาการในปี 2562 ได้เปิดพื้นที่ใหม่ จาก
โครงการบริการวิชาการที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น 
พื้นที่  ม .8 ต าบลระแหง และพื้นที่  ม .3 ต าบลวัง
สมบูรณ์ ซึ่งได้ท าการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
ในช่วงที่ 1 และน าข้อมูลจากช่วงแรกนั้นมาวางแผนท า
กิจกรรมเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนนช่วงที่ 2 

การริเริ่มโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน พื้นที่ ม.8 
ต าบลระแหง และพื้นที่ ม.3 ต าบลวังสมบูรณ์ นั้นได้มี
การร่วมกันสร้างกลุ่มอาชีพเกิดขึ้น และได้เร่ิมลงมือท า
กิจกรรม เช่น อาชีพเพาะเห็ด พื้นที่ ม.8 ต าบลระแหง 
แต่การด าเนินงานในปี 2562 นั้นมีข้อจ ากัดด้านเวลาที่
จะต้องสรุปโครงการตามปีงบประมาณ ซึ่งท าให้เห็น
ผลลัพธ์ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ชัดเจน ดังนั้นทางทีม
บริการวิชาการฯ จึงได้มีการวางแผนการท างาน ในการ
พัฒนาและยกระดับโครงการที่ได้ริเริ่มไว้ในปี 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
มนุษยศาสตร์ฯ เช่น โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิง



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 :  78  
 

วัฒนธรรม บ้านป่างิ้ว อ.สามโคก โครงการส่งเสริมการ
บริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียนบ้านไร่สามศรี ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่เราได้ท าการส ารวจในขณะลงพื้นด าเนิน
กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน และโครงการบ่ม
เพาะคุณธรรมจริยธรรมฯ 

การประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
การประเมินส่วนใหญ่เน้นไปที่ การประเมิน output 
เช่น ความรู้ ความพึงพอใจ แต่ยังไม่ได้ก าหนดตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ (outcome) ที่ชัดเจน 

พัฒนาและวางแผนการบริการวิชาการที่มีการเน้น
ประเมินผลลัพธ์หรือคุณค่าที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ
อย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น ระดับความสุข หรือ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น หรือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น 

การบริการวิชาการแบบแยกสาขาวิชา การบริการวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์ความรู้ทั้งใน
สาขาวิชาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ และสาขาวิชา
นอกคณะมนุษยศาสตร์  

เริ่มท าการบริการวิชาการที่ สามารถพัฒนาเป็น
ผลงานวิจัยได้ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
งบยุทธศาสตร์ราชภัฏ ได้เกิดงานวิจัยเชิงพื้นที่จ านวน 
2 เร่ือง  

วางแผนจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สามารถท าเป็น
ผลงานวิจัยได้ต่อเนื่อง และเพิ่มในกิจกรรมบริการ
วิชาการเร่ืองอื่นๆ ต่อไป 

 
(เอกสาร 3.1.5(1)) 
  

เอกสารหลักฐาน 
3.1.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 8 ส.ค. 61  
 ข้อ 6.คณะมสี่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะได้รับการอนุมัติโครงการบริการวิชาการที่ท าร่วมกับมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏฯเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  
          1. โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
จ านวน 2 พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
               - พื้นที่หมู่ 3 บ้านไร่สามสี ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ขณะนี้อยู่ในช่วงถอดบทเรียนและจัดท ารายงานเร่ืองเล่าของความส าเร็จ 
               - พื้นที่หมู่ 8 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่
ในช่วงถอดบทเรียนและจัดท ารายงานเร่ืองเล่าของความส าเร็จ 
          2. โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

- ระดับปฐมวัย  ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดกิจกรรมและติดตามผลการจัดกิจกรรม 
               - ระดับประถมศึกษา  ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดกิจกรรมและติดตามผลการจัดกิจกรรม 
               - ระดับมัธยมศึกษา  ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดกิจกรรมและติดตามผลการจัดกิจกรรม 
(เอกสาร 3.1.6(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.6(1) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

     - โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่หมู่ 3 บ้านไร่สามสี ต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จงัหวัดสระแก้ว 

     - โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่หมู่ 8 ต าบลระแหง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

     - โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพืน้ฐานของสังคมประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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ระดับปฐมวยั   
     - โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพืน้ฐานของสังคมประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ระดับประถมศึกษา   
     - โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพืน้ฐานของสังคมประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ระดับมัธยมศึกษา   

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
     มีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายครบทุก
สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และมีพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมซึ่ง
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยมีพื้นที่ให้บริการหลักอยู่ใน
เขตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 

มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ 
โดยมีการให้ทุกสาขาวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมการส ารวจข้อมูลชุมชน เพื่อน ามาต่อยอด
การพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ควรมีการติดตามผลจากบางกิจกรรมในโครงการ
บริการวิชาการของปีที่แล้ว เพื่อประเมินสถานการณ์ถึง
ความอยู่ได้อย่างยั่งยืนของชุมชน นอกจากนี้ยังควรมีการ
ติดตามผลและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้กัน
อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึนและมีความต่อเนื่องมากข้ึน 

มีการก าหนดวาระการประเมินโครงการอย่างสม่ าเสมอ    
มีการแบ่งหน้าที่ผู้ รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการ
สนับสนุนงบประมาณด้านการติดตามผลมากข้ึนในอนาคต 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที ่4  การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
1. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ 
2. อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ 
3. อาจารย์ปิยังกูร ตันวิเชียร 
4. อาจารย์วรนาฎ  อินถารต 
5. อาจารย์รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานพัฒนานักศึกษา หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : หน่วยงานพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์ : 0 2529 3914 โทรศัพท์ : 08 1739 3855 
E-mail : ict_rmuti@hotmail.com E-mail : tong_top3135@hotmail.com            

            nuntigan_pae@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยได้ขอความอนุเคราะห์ตัวแทนอาจารย์จากแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562        
เพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ให้การบริหารงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกสามารถด าเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ     

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการจัดท าคู่มือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                        
ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย ตามแผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคู่มือการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ เพื่อการด าเนินงานที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของคณะต่อไป  
(เอกสาร 4.1.1(1) - 4.1.1(3)) 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามค าสั่ง 421/2561 ประจ าปีการศึกษา 2561            

ลงวันที่ 1 พ.ย. 61 
4.1.1(2) คู่มือการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 
4.1.1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 1 ต.ค. 61 
 ข้อ 2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการจัดท าแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและก าหนดตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีงบประมาณ 
2562 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้มีการทบทวนการจัดกิจกรรมตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม และ
มีการติดตามแผนอย่างเป็นระบบ คณะได้จัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1 st VRU Folk 
Contemporary Festival ในวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยให้แต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

1. นิทรรศการและการเสวนาจากสาขาวิชา  
(1) “วิถีไทย วิถีทางสังคมศาสตร์” โดย สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
(2) “การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นไทย” โดย สาขาวิชา                      
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รัฐประศาสนศาสตร์  
(3) “หมอภาษา ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน” โดย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
(4) “การส่งเสริมพัฒนาการทุกช่วงวัยผ่านศิลปวัฒนธรรมไทย โดย สาขาวิชา  จิตวิทยา 
(5) “การสร้างสรรค์ผลงานภายใต้โจทย์ความเป็นท้องถิ่น” โดย สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
(6) เสวนา หัวข้อ “ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอังกฤษ 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 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายส าหรับนักจิตวิทยา 
4. HPY 113 สรีรจิตวิทยา 
5. HPY 210 จิตวิทยาบุคลิกภาพ 
6. HPY 114 กลุ่มสัมพันธ์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บูรณาการกับกิจกรรม “Thai Cultural Preservation through Story Telling 
Activity” รายวิชาที่บูรณาการได้แก่ 

1. HEN224 การน าเสนองานภาษาอังกฤษ (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 แสดงละครเก่ียวกับ ศาลจ าลอง 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 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
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 การจัดนิทรรศการ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และโครงสร้างองค์กร
ปกครองท้องถิ่นไทย รายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่ 

1. HPA307 การตลาดภาครัฐ 
2. HPA 209 การจัดการภาครัฐ 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ รายวิชาที่บูรณาการ ได้แก่ วิชากราฟิคส าหรับงานสารสนเทศ 

ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน ดังนี้ 

 
 

รายละเอียดงบประมาณ 
งบประมาณทีไ่ด้รับ 180,100.00 บาท 
งบประมาณแผน่ดิน 159,900 บาท   
งบประมาณรายได ้ 20,200 บาท 
งบประมาณที่ใชไ้ป 156,181.20 บาท   
คิดเป็นร้อยละ  86.72 
จ านวนกิจกรรม 4 กิจกรรม 
จ านวนกิจกรรมที่จัดไป 4 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ  100.00 

 

เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ทางคณะกรรมการจึงมีมติให้แต่ละหลักสูตรจัดท าโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับโครงการหลักของคณะ โดยใช้งบประมาณของคณะและคณะกรรมการได้มีการเสนอ              
ขอเพิ่มจ านวนคณะกรรมการโดยให้หลักสูตรส่งตัวแทนหลักสูตรละ 1 ท่าน เพื่อก ากับดูแลให้โครงการเป็นไปตามตัวชี้วัด
และแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(เอกสาร 4.1.2(1) - 4.1.2(4)) 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.2(1) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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4.1.2(2) แผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562  
4.1.2(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 1 ต.ค. 61 
4.1.2(4) คู่มือการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 62 
 ข้อ 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการตามแผนที่
ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งได้ก ากับติดตามโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการตาม
แผนแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม และติดตามการจัดกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทุกหลักสูตร ตามแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม จ านวน 6 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

คร้ังที่ 4/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 
คร้ังที่ 5/2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
คร้ังที่ 1/2562 วันที่ 22 มกราคม 2562 
คร้ังที่ 2/2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
คร้ังที่ 3/2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 
คร้ังที่ 4/2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

การเสนอโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกันพิจารณา      
และเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้รับผิดชอบโครงการในแต่ละสาขาวิชาที่จัดโครงการเพื่อบูรณาการกับรายวิชาที่ท าการเปิดสอน 
(เอกสาร 4.1.3(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.3(1) แผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562  
 
 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเพื่อรายงานผล  
การด าเนินงานตามโครงการและประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุเป้าหมาย  

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่
วัฒนธรรม 

จ านวน 1 กลยุทธ์ 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก ่ 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ฟื้ นฟู สืบสาน 

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
     ผลการด าเนินงานพบว่า มีจ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาทไทยงดงาม  
     2. โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     3. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival   
     4. โครงการควันหลงสงกรานต์ “สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย-มอญ”  
กรณีตัวอย่าง การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  โครงการมหกรรมวัฒนธรรม

ท้องถิ่นร่วมสมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัด 

  

เชิงปริมาณ 
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1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 300 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด   

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ    
เฉลี่ยในระดับดีมาก อย่างน้อยร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

4.55 เฉลี่ยในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 91   

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
วิถีของคนในท้องถิ่น อย่างน้อยร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในวิถี
ของคนในท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็น  
ร้อยละ 92.4 

  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ ค่าเฉลี่ย 4.25 คิดเป็น      
ร้อยละ 85 

 
  

3. ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
การอนุรักษ์และประยุกต์ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับชุมชนน าไปสู่การ
เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนในระดับดี 

ระดับดี 

ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการอนุรักษ์และ
ประยุกต์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับ
ชุมชนน าไปสู่การเพิ่มคุณค่าทางสังคมและ
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่าเฉลี่ย 4.50 
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.0 

 
  

(เอกสาร 4.1.4(1))  
เอกสารหลักฐาน 
4.1.4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 22 ม.ค. 62 สรุปผล

การประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1. กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาทไทยงดงาม เมื่อวันที่ 20 – 22 

พฤศจิกายน 2561  
2. กิจกรรมไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่  25 ต.ค. 61 
3. กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1 st VRU Folk Contemporary Festival  เมื่อวันที่  24 

เมษายน 2562 
4. กิจกรรมควันหลงสงกรานต์ “สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย-มอญ” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 

 ข้อ 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและน าผลที่ได้ดังกล่าวไปปรับปรุงแผนจาก
ปีงบประมาณ 2562 ในกิจกรรม (โครงการ) ตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563 โดยน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้  
                   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1st VRU Folk Contemporary Festival 
พบว่า การจัดงานเป็นช่วงฤดูร้อน (อากาศร้อน) เนื่องจากจัดกลางแจ้ง และหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมงานยังมีจ านวน
น้อย งบประมาณด้านอาหารไม่เพียงพอ แนวทางปรับปรุง จัดกิจกรรมในช่วงฤดูหนาว หรือช่วงปลายปี และเพิ่มภาคี
เครือข่าย โดยอาจมีการท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 
                   กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมควันหลงสงกรานต์ พบว่า อากาศร้อน อาหารไม่เพียงพอ นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมน้อย แนวทางปรับปรุงขอจัดสรรงบประมาณส าหรับค่าอาหารและน้ า เพิ่มขึ้น และประชาสัมพันธ์ให้มากและ
ทั่วถึง และขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้สอนให้น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียน 
                   กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่า นักศึกษาไม่ค่อยให้ความส าคัญ
กับพิธีไหว้ครู และมักจะพูดคุยเสียงดัง ขณะอยู่ในห้องประชุม และอาจารย์อาวุโสเข้าร่วมน้อย แนวทางปรับปรุง ควรจัด
ให้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน เนื่องจากอาจารย์อาวุโสจะได้มาร่วมงานเพิ่มขึ้น และควรมีการกระตุ้นให้นักศึกษา
เห็นความส าคัญของพิธีไหว้ครู โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายเก่ียวกับพิธีส าคัญดังกล่าว 
(เอกสาร 4.1.5(1) - 4.1.5(3)) 
เอกสารหลักฐาน 
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4.1.5(1) สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชีท้ี่วัดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4.1.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 2 พ.ค 62 สรุปผล
การประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

4.1.5(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62 เร่ืองการพิจารณาแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2563 

 
 
 
 ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง โดย
เผยแพร่ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เว็บไซต์ /เฟสบุ๊คของ
หลักสูตรต่างๆ สื่อออนไลน์ เช่น โปรแกรม Line และเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     1. กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงวไลยฯ มารยาทไทยงดงาม เมื่อวันที่ 20 – 22 
พฤศจิกายน 2561  

     2. กิจกรรมไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่  25 ต.ค. 61 
     3. กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1st 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) รายงานการประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 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 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมมหกรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1 st VRU Folk Contemporary Festival เมื่อวันที่  24 เมษายน 2562 โดยมีศิลปิน
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ 

     1. นายธชย (เก่ง) ประทุมวรรณ (ดารา/ศิลปิน) ชื่อชุด “ดวลศิลป์” ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะ
หาร และเสวนา หัวข้อ “วัฒนธรรมไทยกับความเปลี่ยนไปในโลกปัจจุบัน” 

     2. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชื่อชุด “นาฏศิลป์ไร้วิญญาณขับขานความเป็นไทย” ซึ่งเป็นการ
น าเอาศิลปะการเชิดหุ่นของหุ่นละครเล็กกับการเชิดหุ่นสายมาผสมผสานกันในแนวร่วมสมัย การแสดงชุดนี้ควบคุมการ
แสดงโดย อาจารย์สุกฤตาวัฒน์  บ ารุงพานิช 

     3. อาจารย์สุพจน์  จูกลิ่น ทีมรากแก้วไทยแลนด์ก็อตทาเล้นท์ ปีที่ 4 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
นาฏยศิลป์จากวรรณกรรมเร่ืองพระลอ 

     4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การแสดงร่วมสมัยชุด “เหิร” การแสดงชุดนี้
สร้างสรรค์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์  ผดุงเศรษฐกิจ 

     5. ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชุด “เซ้ิงผ้า
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ย้อมมูลควาย” ควบคุมการแสดงโดยอาจารย์สุชีรา  อินทโชติ และอาจารย์ศิรดา  พานิชอ านวย 
     6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชุด “ใต้พระทายลายลาว

เวียง” 
     7. Lingkung Seni Sunda Universitas Padjadjaran จากกลุ่มที่ชื่อว่า กลุ่ม ลิงกุง เซอนี ซุนดา ของ

มหาวิทยาลัยปัตจาจาราน ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะการแสดงทางด้านชาติพันธ์ของชาว   
ซุนดา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใจกลางของเกาะชวา มีทั้งหมดสองชุด ชุดแรกชื่อว่า “รองแกง พังคุง แดนซ์ (Ronggeng Panggung 
Dance)” ส าหรับการแสดงที่สอง ชื่อชุด “มากาลังงัน แดนซ์ (Makalangan Dance)” เป็นการแสดง ใจปองงัน ซึ่งเป็น
ศิลปะพื้นบ้านของชาวซุนดา เป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงของผู้หญิง 
(เอกสาร 4.1.7(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.7(1) หนังสือเชิญร่วมงานและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน ยกระดับเพื่อสู่ระดับชาติและนานาชาตนิ าไปสู่การประชุม

วิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
เกิดการสร้างเครือข่ายด้านท านบุ ารุงศิลปะวฒันธรรม - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ด้วยสภาพอากาศและฤดูการไมส่อดคล้องจึงต้องมีการปรับ
ระยะเวลาเปิดภาคการศึกษา 

ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ทางคณะกรรมการจึงมีมติ
ให้ แต่ ล ะหลั ก สู ต รจั ดท า โค รงก ารด้ าน ท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับโครงการหลักของคณะ โดยใช้
งบประมาณของคณะ 

ควรสร้างเครือข่ายกับชุมชนท้องถิ่นและคณะต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและมหาวทิยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 
2. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม 
3. อาจารย์ดวงพร อุไรวรรณ 
4. อาจารย์จารุณี  มุมบ้านเซ่า 
5. อาจารย์ศุภกร ชมศิริ 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกังานอธิการบดี 
                                 ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

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) 

ผลการด าเนินงาน 
 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ ได้แก่ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และนโยบายสภามหาวิทยาลัย ท าให้ได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีเนื้อหาส าคัญดังนี้ 

ปรัชญา  
คุณธรรมน าความคิด บัณฑิตรู้รอบ มอบสุขให้สังคม บ่มเพาะจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี 

อัตลักษณ ์  
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์  
เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

วิสัยทัศน์  
เป็นผู้น าทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)     

สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรม

การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล    
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เพื่อท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2560–2564 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผล
ของการด าเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง คณะฯ จึง
เห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานในแนว
ใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลส าเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและ
ประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่
ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการ
พัฒนาองค์การ  

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT ด้านการเงิน และก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths)  
1. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินฯ โดย

เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ท าให้สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานด้านการเงิน

ผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจทางการบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว 
4. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
5. บุคลากรของคณะมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานงบประมาณและการเบิกจ่ายไม่เพียงพอกับภาระงาน 
2  อาจารย์ในคณะขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกัน  
3. ระบบข้อมูลไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ในบางประเด็น 
4. การจัดท ารายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์ และสรุปผลเพื่อ

เสนอต่อผู้บริหาร 
โอกาส (Opportunities)  

1. คณะได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอก มอบหมายงานให้ด าเนินการ  
2. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน 

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

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนา การบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรร

งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
3. เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 
4. เพื่อให้มีการติดตามผล และน าไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

ในเรื่องการก ากับติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะฯ ด าเนินการโดยมีการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาสเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหาร
คณะให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป และรายงานการจัดหารายได้ เพื่อให้ทราบถึงที่มาของการจัดหา
เงินในกรณทีี่มีการจัดหาเงินรายได้ ซึ่งจะท าให้คณะสามารถรับรู้รายจ่าย และรายได้ในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ทางคณะได้ใช้ข้อมูลการทบทวนแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจ าปี
งบประมาณ 2561 มาจัดท าเป็นแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และลดปัญหาจากปีที่ผ่านมา เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 7/2561 วันที่ 17 ก.ค. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติมีการ
น าเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
(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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1.1(3) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.1.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 17 ก.ค. 2561  
 ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรเพื่อน ามาวิเคราะห์       
ความคุ้มค่า โดยข้อมูลที่ได้มาจากการค านวณต้นทุนนั้นคณะได้ด าเนินการเก็บรวบรวมและสรุปตัวเลขจากงบบุคลากร    
ในหลักสูตร ค่าใช้จ่ายกิจกรรมหลักสูตร และค่าใช้จ่ายทางอ้อม น ามาค านวณต้นทนุรวม และน าจ านวนนกัศึกษาที่ได้จาก
ค่า FTES มาเทียบกับค่าใช้จ่ายท าให้ทราบต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร โดยคณะได้ค านวณแยกเป็นสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน   

โดยได้มีการน าเสนอรายละเอียดดังกล่าวในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อรายงานให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มโอกาส                  
ในการแข่งขันและจากการวิเคราะห์ผลของต้นทุนต่อหน่วยพบว่าหลักสูตรของคณะเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ         
และมหาวิทยาลัยเอกชนอ่ืนๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกันโดยภาพรวม พบว่าหลักสูตรของคณะมีค่าของต้นทุนต่อหน่วย              
ที่ถูกกว่า ซึ่งหลักสูตรมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีความพร้อม
ทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งคณะได้มีการส ารวจ     
ความต้องการสิ่งสนับสนุนของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการจัดกาเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพทั้งภายใน
และภายนอกคณะ และได้รับการยอมรับจากผู้เรียนผู้ปกครอง และประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งคณะยังคงได้รับ
ความสนใจจากนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของคณะจ านวนมาก จึงท าให้สัดส่วนการเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรของคณะส่วนใหญ่อยู่ในอัตราที่สูงกว่ามหาวิทยาลัยที่มีขนาดเดียวกันเมื่อเทียบสัดส่วนกับมหาวิทยาลัยที่มี
หลักสูตรเดียวกันกับคณะ ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาหลักสูตรของคณะให้ดี
ยิ่งขึ้นจากปัจจัยด้านต้นทุนที่ต่ ากว่า และความพร้อมของบุคลากรที่มีศักยภาพซึ่งถือเป็นต้นทุนที่เป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาคณะ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิ และมีอายุน้อย สามารถพัฒนาคณะได้ในระยะยาวอย่างเต็มศักยภาพ    
ให้ครอบคลุมในทุกด้าน นอกจากนี้คณะยังค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดยมีการบริหารงานการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เน้นถึงความคุ้มค่ามีการจัดกาทรัพยากร และสถานที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นอย่างดี 
และดูแลในการลดต้นทุนการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมก ากับดู แลการใช้งบประมาณ     
เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนโดยเทียบกับต้นทุนปีงบประมาณฐานท าให้เกิดความคุ้มค่าเพิ่มขึ้น 
(เอกสาร 5.1.2(1) – 5.1.2(2)) 
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เอกสารหลักฐาน 
5.1.2(1) รายงานต้นทนุต่อหน่วยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 
5.1.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คร้ังที่ 1/2562 วันที่ 29 มกราคม 2562 
 ข้อ 3.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562           
ตามค าสั่งที่ 426/2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ท าหน้าที่ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก            
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ รวมถึงการจัดท าแผนการบริหาร 
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยง ตลอดจนติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน      
และบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบ  

คณะมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกล่าวมีการก าหนดกิจกรรมในการปฏิบัติในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดับในด้านการบริหารความเสี่ยงและการด าเนินการแก้ไขลดและป้องกัน       
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในรอบปีงบประมาณ 2562 คณะได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ตามคู่มือที่ได้ก าหนดไว้ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: SR)  
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk: FR) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk: OR)        
และความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR) และคณะมีการวิเคราะห์      
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย         
ในการบริหารงานและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดท าแผนและรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง ตามกระบวนการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มี
ความเข้าใจที่ตรงกันในการจัดท าข้อมูลประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ของคณะฯ ซึ่งการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในช่วงปีการศึกษา 2561 เป็นการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (ตุลาคม 2560 –กันยายน 2561) และของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)           
โดยด าเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ที่เป็นผลมติจากการประชุม “คณะกรรมการผู้ตรวจติดตามการ
บริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพ คณบดี และรองคณบดี เพื่อก ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางระบบ
การควบคุมภายในของคณะฯ โดยในการประชุมมีการวิเคราะห์โอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดความผิดพลาด หรือ
ข้อบกพร่องที่จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะฯ รวมถึงมีการพิจารณา
ประเด็นความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และยังส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะฯ และระบุประเด็นความเสี่ยงในด้าน
ต่าง ๆ และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ฯ น าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา และมีการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในรอบ 12 เดือน และจากผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ มีการ
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

ประเภทความเสีย่ง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสีย่ง แนวทางตอบสนองต่อ
ความเสี่ยง 

(3) 

แผนงาน/กิจกรรม 
(4) 

ความเส่ียงทางด้าน 
กลยุทธ์ 
(Strategic Risk: SR)  

นักศึกษาไม่มีการพัฒนา
สมรรถนะทักษะด้าน
ภาษาสากล 

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

ควบคุมความเส่ียง 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
ผู้เรียนขาดทักษะดา้น
ภาษาอยูแ่ล้ว 

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

ความเส่ียงทางด้าน 
กฎหมาย และข้อก าหนด 
ผูกพันองค์กร  
(Compliance Risk: CR) 

อาจารย์ไม่ได้ต าแหน่ง
ท า ง วิ ช า ก า ร ต า ม
เป้าหมายที่ก าหนด 

- ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ที่ 
ป ระ เมิ น ผ ล งาน ท า ง 
วิ ช า ก า ร  ส่ ง ผ ล ก า ร 
ประเมินผลงานล่าช้า 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมิน 
ผ ล ง า น ที่ ต ร ง ต า ม
สาขาวิชามีจ านวนน้อย 
- อ าจ ารย์ ข าดค วาม
มุ่งมั่นที่จะ ท าผลงานให้
ส าเร็จ  
- คุณสมบัติของอาจารย์ 
ไม่ครบตาม เกณฑ์ที่ จะ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 
- เอกสาร/ผลงานทาง
วิชาการเพื่อใช้ในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการใช้
เวลานานในการจัดท า 
- อาจารย์มีภ าระงาน
ค่อนข้างมาก 

ควบคุมความเส่ียง 1. คณะมีการส่ งเสริม
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
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
3. โครงการอบรมการใช้
เครื่องมืองานวิจัยชุมชน 
4. โครงการคลินิกวิจัย 
5. มี ก ารก ากั บติ ดตาม
สอบถามปัญหาในการ
ด าเนินการด้านผลงาน
วิชาการ และมี ก ารให้
ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประสานงานในการจัดท า
ผลงานทางวิชาการเป็น
ระยะ ๆ และใส่ใจในการ
ตรวจสอบวงรอบในการ
ต่ อ สัญ ญ าจ้ า งที่ ต้ อ งมี
เอกสารต่าง ๆ ประกอบ
จัดอ านวยความสะดวก
ให้ กั บบุ คลากรอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ความเส่ียงทางด้าน 
การปฏิบัติงาน 
(Operational Risk: OR) 

บุคลากรมีการโยกย้าย 
ลาออก ตั้งครรภ์ 

- ขาดขวัญก าลังใจ /
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติการ 
- การต่อสัญญาจา้งใน
การปฏิบัติงาน 
- การขาดความรู้ความ
ช านาญในงานที่รับผิด 
ชอบ 
- การขาดความสามารถ
ในการท างานเป็นทีม 

ควบคุมความเส่ียง 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 
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และเมื่อมีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วพบว่าประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้ง 3 ด้าน ลดลงดังผลตาม
ตารางดังต่อไปนี้ 
 

ประเภทความเสีย่ง 
(1) 

ความเสี่ยง 
(2) 

ปัจจัยเสีย่ง แนวทางตอบสนอง
ต่อความเสี่ยง 

(3) 

แนวทางการ
ด าเนินงาน 

(4) 

ระดับผลการ
ด าเนินงานจัดการ

ความเสี่ยง 

ความเส่ียงทางด้าน 
กลยุทธ์ 
(Strategic Risk: SR)  

นักศึกษาไม่มีการ
พัฒนาสมรรถนะ
ทักษะด้าน
ภาษาสากล 

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

ควบคุมความเส่ียง 1. โครงการ 
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 

 ยอมรับได ้

ความเส่ียงทางด้าน 
กฎหมาย และ
ข้อก าหนด 
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
เป้าหมายที่ก าหนด 

- ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ที่ 
ประเมินผลงานทาง 
วิชาการ ส่งผลการ 
ประเมินผลงานล่าช้า 
 - ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ 
ประ เมิ น  ผลงานที่
ตรงตามสาขาวิชามี
จ านวนน้อย 
- อาจารย์ขาดความ
มุ่งมั่นที่จะ ท าผลงาน
ให้ส าเร็จ  
- คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ ไม่ครบตาม 
เกณฑ์ท่ีจะ ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการได ้
- เอกสาร/ผลงาน
ทางวิชาการเพื่อใช้ใน
การขอต าแหน่งทาง
วิชาการใช้เวลานาน
ในการจัดท า 
- อาจารย์มีภาระงาน
ค่อนข้างมาก 

ควบคุมความเส่ียง 1. คณะมีการ
ส่งเสริมการเข้าร่วม
ตามโครงการพัฒนา
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
2. โครงการประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
3. โครงการอบรม
การใช้เครื่องมือ
งานวิจัยชุมชน 
4. โครงการคลินิก
วิจัย 
5. มีการก ากับ
ติดตามสอบถาม
ปัญหาในการ
ด าเนินการด้าน
ผลงานวิชาการ 
และมีการให้ความ
ช่วยเหลือ
ประสานงานในการ
จัดท าผลงานทาง
วิชาการเป็นระยะ 
ๆ และใส่ใจในการ
ตรวจสอบวงรอบใน
การต่อสัญญาจ้างที่

ยอมรับได้ 
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ต้องมีเอกสารต่าง ๆ 
ประกอบจัดอ านวย
ความสะดวกให้กับ
บุคลากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ความเส่ียงทางด้าน 
การปฏิบัติงาน 
(Operational Risk: 
OR) 

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

- ขาดขวัญก าลังใจ /
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติการ 
- การต่อสัญญาจา้ง
ในการปฏิบัติงาน 
- การขาดความรู้
ความช านาญในงาน
ที่รับผิด ชอบ 
- การขาด
ความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 

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

ยอมรับได้ 

 
         จะเห็นได้ว่าผลการด าเนินงานหลังบริหารความเสี่ยงแล้วมีระดับลดลง จากเดิมอยู่ในระดับที่ต้องควบคุมความ
เสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  แต่คณะยังคงมีการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไปโดยมีการปรับปรุง
การด าเนินงานเพื่อให้ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยบางส่วนจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา อาทิ สมรรถนะส่วน
บุคคลของนักศึกษาด้านภาษาจ าเป็นตอ้งต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดสรรงบประมาณโครงการและวัดผล
เป็นระยะ รวมถึงสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาให้เห็นถึงความส าคัญของทักษะด้านภาษา ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบูรณา
การของสาขาวิชาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์  ในส่วนของอาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะยังจ าเป็นต้องมีการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งให้ได้มากยิ่งขึ้น ในด้านของบุคคลากรสายสนับสนุนควร
มีการส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานของคณะด าเนินไปอย่างสมบูรณ์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แก่องค์กร         
(เอกสาร 5.1.3(1) – 5.1.3(8)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.3(1) แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ค าสั่งที่ 41/2561 ลงวันที่ 25 ม.ค. 

2561 
5.1.3(2) แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ค าสั่งที่ 426/2561 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2561 
5.1.3(3) แผนบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5.1.3(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2562 ด าเนินการในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 
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5.1.3(5) แบบก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (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 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่
ระดับค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก สามารถแยกตามหลักธรรมาภิบาลได้ ดังนี้ 

     1. หลักประสิทธิผล (effectiveness) ผู้บริหารได้น านโยบายมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและบริหารตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งก ากับ ดูแล ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกรายการ เช่น รายงานการติดตาม
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถด าเนินการเบิกจ่าย/ 
รายงานผลได้ครบถ้วนทุกรายการตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย/รัฐบาลก าหนดทุกรายการ ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.21 
อยู่ในระดับมาก 

     การด าเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ด าเนินงานด้านต่างๆ ได้ครบทุกภารกิจ คือ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

     โดยน านโยบายของมหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดสู่ทางปฏิบัติคณะเพื่อก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะที่ประกอบด้วย
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรและถ่ายทอดไปยังในการประชุมอาจารย์ รวมทั้งให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า                            
แผนปฎิบัติราชการประจ าปี และมีการก ากับดูแลผ่านทางคณะกรรมการบริหารของคณะแต่ละไตรมาส    

     2. หลักประสิทธิภาพ (efficiency) คณะได้บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.11 อยู่ในระดับมาก 

     คณะฯ ได้น าระบบบริหารจัดการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดท าโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานของคณะฯ 
ท าให้ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว 
เช่น  

  (1) ระบบการจัดการชั้นเรียน (CMS) เป็นระบบจัดการด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ และ
นักศึกษา  

  (2) ระบบ MIS กับการบริหารจัดการส านักงาน จากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และการ
สอบถามถึงปัญหาในการด าเนินงานภายในคณะ ท าให้ทางคณะได้ท าระบบ MIS การจัดท าระบบฐานข้อมูลอาจารย์ 
(IDP) ระบบยืมคืนครุภัณฑ์ ระบบเบิกจ่ายวัสดุ ระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และน าเสนอระบบในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ  

     ทั้งนี้การใช้ระบบต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถประหยัดการใช้ทรัพยากรทางด้านบุคคล สามารถลดระยะเวลา     
ในการด าเนินงาน ลดการใช้วัสดุส านักงานประเภทกระดาษด้วยงบประมาณที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานภายในองค์กร   

     3. หลักการตอบสนอง (responsiveness) คณะมีการสร้างวินัยในการท างานให้แก่องค์กร และ
นอกจากจะถ่ายทอดไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ยังรับข้อเสนอแนะต่างๆ มีการรับฟังปัญหา เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง          
และพัฒนางาน และสามารถแก้ไขปัญหา หรือการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.01 อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีการถ่ายทอดนโยบายแผนการด าเนินงานให้บุคลากรได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยได้
น าเสนอแผนการด าเนินงาน ในการประชุมบุคลากรประจ าปี และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่สามารถสนองตอบผู้ใช้บริการได้อย่าง
รวดเร็ว และทันตามก าหนดเวลา ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ เช่น  

  (1) การเรียนการสอนมีปฏิทินการศึกษาให้แก่นักศึกษา ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมี
ความจ าเป็นในการลงทะเบียนเรียนตลอดจนการส าเร็จการศึกษา เช่น  
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                               - การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห์ หลังเปิดภาค
การศึกษา  
                             - การขอส าเร็จการศึกษาต้องด าเนินการหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้นแล้ว และ
ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  
                        ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถด าเนินการได้ในเวลาที่ก าหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
นักศึกษา โดยการด าเนินงานจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ ผ่านช่ องทางบอร์ดประกาศ 
จอแสดงผลข้อมูล (โทรทัศน์) ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เว็บไซต์ http://huso.vru.ac.th และ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต ์http://acad.vru.ac.th ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  (2) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง 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 ได้น าข้อมูลเสนอที่ประชุมคณะผู้บริหาร โดยมอบหมายรองคณบดีที่
รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น รวมทั้งการตอบสนองผ่านเว็บไซต์ เช่น เม่ือนักศึกษามีปัญหาทางการเงิน
ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทางคณะมีกองทุนสมานใจสมานมิตร สมานใจ โดยนักศึกษาสามารถยืมเงินจากกองทุนดังกล่าว
มาลงทะเบียนได้ เป็นต้น 

  (4) ด้านการวิจัย ทางคณะด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับวิจัย อาทิ แหล่งทุน
วิจัย ช่องทางการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย ผ่านช่องทาง ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เว็บไซต์ 
http://huso.vru.ac.th, Line Official เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว และเข้าถึงผู้รับสารได้ทุกที่ทุกเวลา 

  (5) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทางคณะด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง
กับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาทิ งานสงกรานต์ กิจกรรมมหากรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1 st  VRU Folk 
Contemporary Festival เป็ นต้น  ผ่ านช่ องทางระบบ เครือข่ ายสั งคมออน ไลน์  ( social network) เว็บ ไซต์ 
http://huso.vru.ac.th, Line Official เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว และเข้าถึงผู้รับสารได้ทุกที่ทุกเวลา 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (accountability) คณะได้แสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้น าหน่วยงานและงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผลของการประเมิน คือ 3.99 อยู่ในระดับมาก 

คณะฯ ยังให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้บริการวิชาการชุมชนทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดรับนโยบายสภามหาวิทยาลัยคือ นโยบายด้านพันธกิจเพื่อ
สังคมUniversity Engagement  คณะได้ด าเนินนโยบายที่แสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้น า
หน่วยงานโดย ผลักดันการด าเนินงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม มีการตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อสังคม ซึ่งได้มีการรายงานผลการด าเนินงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  5.1.4(6)    

โดยคณะท างานไดผ้่านการอบรมการด าเนินงานดา้นพันธกิจเพื่อสังคมกับสถาบันคลังสมองของชาติ และมี
การจัดท าแผนงานพันธกิจเพื่อสังคม เพื่อด าเนินงานและรายงานแผนการด าเนินงาน (เอกสาร 5.1.4(5) - 5.1.4(6))      

5. หลักความโปร่งใส (transparency) คณะบริหารงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลตรงตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถตรวจสอบได้ภายใต้กฎระเบียบ ซึ่งผลการประเมินคือ 4.24 อยู่ในระดับมาก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการด าเนินงานที่สามารถที่จะทราบถึงความก้าวหน้า หรือขั้นตอน
ต่าง ๆ ที่ก าลังด าเนินงาน ผ่านระบบจัดการของมหาวิทยาลัยหลายระบบ เช่น ระบบการจัดการชั้นเรียน (CMS) ระบบ 
MIS กับการบริหารจัดการส านักงาน (ระบบจัดการด้านงานสารบรรณ บัญชี พัสดุ การเงิน และงบประมาณ) ระบบ
จัดการข้อมูลด้านประกันคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งทุกระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ อีกทั้งอาจารย์ บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน นักศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้องการสามารถสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ และหลัก
กฎหมายต่าง ๆ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และของคณะฯ เพื่อใช้อ้างอิงในการด าเนินงานด้านการเรียนการ
สอน การเงิน นักศึกษา และอ่ืน ๆ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่รับรู้รับทราบ
ผ่านช่องทาง ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เว็บไซต์ http://huso.vru.ac.th, Line Official 

คณะยังได้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 
2561 และ 2562 เพื่อบริหารงานผ่านและชี้แจงข้อมูล นโยบายของมหาวิทยาลัย และข่าวสารต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการ
บริหารคณะ และการติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ  2562       
การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อท าความเข้าใจและให้การด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบของทาง
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ราชการ โดยเปิดเผยข้อมูลโดยตรงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ  
นอกจากนี้ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรรับทราบและสามารถซักถามข้อสงสัยกรณีของการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ าปี เป็นต้น  
6. หลักการมีส่วนร่วม (participation) คณะบริหารงานโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าร่วม เรียนรู้         

ท าความเข้าใจ รับทราบข้อมูล และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งผล
การประเมิน คือ 3.90 อยู่ในระดับมาก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น     
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารคณะฯ เช่น  

(1) ให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินบัณฑิตด้วยแบบสอบถาม พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นส่วน
หนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงตรงความต้องการของสังคม  

(2) มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายกลุ่ม เช่น คณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ  

(3) การเสนอปัญหาที่พบจากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข  

(4) การเสนอรูปแบบการหาแนวทางการด าเนินการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ 
(5) การจัดโครงการสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ “ควันหลงสงกรานต์ และกิจกรรมมหากรรม

วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 1st  VRU Folk Contemporary Festival” ที่เปิดโอกาสให้อาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุบัน 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

(6) การจัดโครงการสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์ “HUSO สรรสร้างความผาสุกและผูกพัน” ที่เปิด
โอกาสให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

7. หลักการกระจายอ านาจ (decentralization) คณะมีการถ่ายโอนอ านาจและการตัดสินใจให้แก่ส่วน
งานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผลการประเมิน คือ 3.83 อยู่ในระดับมาก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการมอบอ านาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ เพื่อ
ด าเนินงานใด ๆ ทั้งในระดับคณะ ระดับงาน และระดับหน่วยงาน โดยการแต่งตั้งรองคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดี การ
แต่งตั้งหัวหน้างาน ซึ่งมีภาระหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานให้กับรองคณบดีในฝ่ายต่าง ๆ และมีการแต่งตั้งหัวหน้า
หน่วยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ ในภารกิจย่อยจากการมอบหมายของหัวหน้างาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง เช่น 

(1) การประชุมกรรมการบริหารคณะ ทางคณะมีการชี้แจงเรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณ     
ผ่านหลักสูตร โดยหลักสูตรสามารถน าไปบริหารจัดการโครงการตามพันธกิจของคณะ และมาน าเสนอผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ (เอกสาร 5.1.(6))  

(2) การแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อให้รองคณบดีสามารถปฏิบัติงานแทนได้ ในกรณีที่คณบดี ไปราชการ 
ซึ่งถือเป็นการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจแก่รองคณบดี 

8. หลักนิติธรรม (rule of law) คณะบริหารงานด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งผลการ
ประเมิน คือ 4.02 อยู่ในระดับมาก 

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารงานตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์
ที่รัฐหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนด ตลอดจนมีการใช้อ านาจตามที่ก าหนดไว้  
เช่น มีการด าเนินงานบริหารบุคคลตามระเบียบ ข้อบังคับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
เป็นต้น  

9. หลักความเสมอภาค (equity) คณะบริหารงานโดยการให้บริการ และปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ ศาสนา สถานะของบุคคล ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.05 อยู่ในระดับมาก 

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้หลักความเสมอภาคในการบริหารงาน อาทิ ในเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร/การประชุมเชิงปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งจัดให้แก่คณาจารย์ บุคลากร 
จะจัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะฯ ไม่ได้เลือกว่าเป็นอาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุน หรือเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรืออายุงาน การเข้าร่วมโครงการการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดท าแผน
ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยทางคณะได้ให้บุคลากรทุกฝ่ายทั้ง บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ได้มีส่วน
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ร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (เอกสาร 5.1.4(7)) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อสร้างความ

เสมอภาคกับบุคคลทุกกลุ่ม เช่น การจัดท าที่จอดรถส าหรับผู้พิการพิการและสตรี (มีครรภ์) การจัดท าห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ จัดท าทางทางลาดขึ้นอาคารเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้พิการที่จะมาใช้บริการ  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (consensus oriented) คณะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา ซึ่งผลการประเมิน คือ 4.00 อยู่ในระดับมาก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการแต่งตั้ง         
เช่น คณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการวิชาการ การประชุมคณาจารย์ ประจ าคณะฯ 
และการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งมีการจดบันทึกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นสรุปเป็นมติของแต่ละวาระ      
การประชุมไว้ เพื่อใช้เป็นมติในการด าเนินการต่อไป  
(เอกสาร 5.1.4(1) - 5.1.4(7))      
เอกสารหลักฐาน 
5.1.4(1) แบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา     
           2561 (Google Form)   
5.1.4(2) ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
5.1.4(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ 2563 
5.1.4(4) ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ 2563 
5.1.4(5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (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) ค าสั่งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและด้าน
การวิจัย ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีในการจจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่น าไปสู่ผลงานวิจัยท้องถิ่น ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้  คือ    
อ.ดร.ชนินทร สวณภักดี ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานประชุมวิ ชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการที่มีการ
ถ่ายทอดความรู้โดยคณาจารย์และนักศึกษาผู้มีประสบการณ์ตรง และมีการเผยแพร่องค์ความรู้บนเว็บไซต์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ที่สนใจได้มีการเข้าถึงและน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินงานของตน 

ในปีงบประมาณ พ .ศ . 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ และได้ร่วมกันประชุมเพื่อจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561  โดยได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน และได้น าองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 
(เอกสาร 5.1.5(1) -5.1.5(3)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.5(1) ค าสั่งที่ 425/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการจัดความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561  
5.1.5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2561 ลงวนัที่ 26 กันยายน 2561 
5.1.5(3) การจัดการความรู้ (KM) บนเว็บไซต์คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(http://huso.vru.ac.th/qa_program.php?newstype=km) 
 

http://huso.vru.ac.th/qa_program.php?newstype=km
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 ข้อ 6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ที่ 38/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร             
ได้จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนบริหารบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงาน
ด้านบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งการจัดท าแผนบริหารบุคลากรของคณะมีความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2564 และเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เป็นแนวทางในการจัดท าแผน เพื่อให้การบริหารบุคลากรของ
คณะด าเนินไปตามแผน น าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์ขององค์การที่ก าหนดไว้  

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามแนวทางการด าเนินกิจกรรม     
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 

    1. คณะมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และดูงาน 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีความเหมาะสมตามต าแหน่ง และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 

    2. คณะได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ เป็นจ านวน 52 คน จากอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 78.5 คน (ไม่รวมผู้ลาศึกษาต่อ)    
คิดเป็นร้อยละ 66.24  

3. คณะได้มีการสนับสนุน และส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพตนเอง โดยการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 22 คน แบ่งออกเป็น การศึกษาต่อนอกเวลาราชการ จ านวน 13 คน และศึกษาแบบเต็มเวลา 
จ านวน 9 คน โดยได้รับทุนการศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

4. คณะด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้จากการ
ปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้เป็นประโยชน์  เพื่อการพัฒนา
บุคลากรและการพัฒนางาน โดยได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่น าไปสู่ผลงานวิจัยเชิงท้องถิ่น
ของอาจารย์ ดร.ชนินทร  สวณภักดี 

5. คณะได้น าหลักการมอบหมายงานควบคู่กับการมอบอ านาจในการปฏิบัติงาน (Empowerment) เพื่อ
พัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการท างานเพิ่มข้ึน 

6. คณะได้น าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการ
ประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล  

7. คณะได้ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรสายสนับสนนุสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ โดยให้มีการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) จ านวน 5 เล่ม 

8. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ สร้างทักษะด้านต่าง  ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดย
หน่วยงานจัดขึ้นเองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และส่งเสริมให้แต่ละงานจัด ให้แก่บุคลากรในสังกัดเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นในการพัฒนา (Training Needs) เฉพาะของแต่ละงานภายใน ดังนี้ 

    - โครงการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง
ประชุม 8406 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- 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  

 
           ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้ 
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 2562 
แผน ผล 

2. การพัฒนาอาจารย์ 
1. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 50 19.43 
2. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 50 15.43 
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ทีม่ีคุณสมบัตเิข้าเกณฑ์ การ
ประเมิน 3 100 

5. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  › 4.51 4.53 
6. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีม่ีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ  › 4.00  4.12 

 
จากตารางผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน จ านวน 2 ตัวชี้วัด แต่ทาง  

คณะกรรมการบริหารบุคลากร พบว่า แนวโน้มด้านการพัฒนาอาจารย์ในปีต่อ ๆ ไป จะมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจาก             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีอาจารย์ยื่นขอเสนอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 22 คน โดยแบ่งเป็น รองศาสตราจารย์    
จ านวน 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 21 คน (และที่ยื่นขอก่อนหน้าปีการศึกษา 2561 อีกจ านวน 3 คน) รวมทั้ง
อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 22 คน แบ่งออกเป็น การศึกษาต่อนอกเวลาราชการ จ านวน 13 คน และ
ศึกษาแบบเต็มเวลา จ านวน 9 คน โดยมีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกในรอบปีนี้ จ านวน 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 ประจ าปีงบประมาณ 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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ข้อ 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 389/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61 เพื่อท าหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระบบและเป็นกลไกในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ   

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจ าปี 2561 
คร้ังที่ 3/2561 วันที่ 17 ต.ค. 61 เรื่องสรุปผลการประเมินตนเองและผลการตรวจประเมินประจ าปีการศึกษา 2560 และ
วางแนวทางในการด าเนินงานตลอดจนการหารือเร่ืองผู้ดูแลตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรและรายชื่อผู้ที่เกี่ยวช้อง และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ที่ 390/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61  

หลังจากนั้นคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                       
ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี 2561 โดยมีการจัดประชุมคร้ังที่ 1/2562 วันที่ 9 ม.ค. 62 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและ
การเตรียมส่งรายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน การประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 16 พ.ค. 62 เพื่อการสรุปและ
ถอดบทเรียนจากการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการก าหนดแผนการประกันคุณภาพในปี งบประมาณ 
2563และการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 ก.ค. 62 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะรอบ 12 เดือน  

นอกจากนี้ทางยังคณะส่งเสริมให้บุคลากรของคณะเข้าร่วมการอบรมสัมมนาเรื่องการประกันคุณภาพฯ       
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) การอบรมในโครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

ภายใต้หัวข้อ เขียนประกันอย่างไรให้ตอบโจทย์และโดนใจ วันที่ 3 เม.ย. 62 เพื่อให้คณาจารย์ทุกสาขาวิชาได้มีการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถทบทวนผลการด าเนินการที่ผ่านมาของตนเองและเขียนรายงาน
ประกันได้อย่างครบถ้วน 

     4) การอบรมเรื่องการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการ
เผยแพร่ (Thai Qualification Register: TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เม.ย. 62 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรตามกรอบ
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 และวิธีการด าเนินงานองค์กร  

     6) การอบรมในกิจกรรมโครงการการประเมินตนเองและการจัดท าแผนการพัฒนาตนเองตามแนวทาง  
EdPEx ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. 62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์  EdPEx น าไปสู่การ
ประเมินตนเองได้อย่างครอบคลุมและน าไปสู่การจัดแผนพัฒนาองค์กรตามแนว EdPEx 
(เอกสาร 5.1.7(1) - 5.1.7(13))  
เอกสารหลักฐาน 
5.1.7(1) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 389/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61     
5.1.7(2) ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ 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 ประจ าปีการศึกษา 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) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3232/2561 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61 
5.1.7(9) บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing                        

ที่ ศธ 0551.0102/ว016 ลงวันที่ 11 ม.ค. 62 
5.1.7(10) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561 ลงวันที่      

24 ต.ค. 61 
5.1.7(11) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 699/2562 ลงวันที่ 11 มี.ค. 62 
5.1.7(12) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 890/2562 ลงวันที่ 31 มี.ค. 62 
5.1.7(13) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 1612/2562 ลงวันที่ 17 มิ.ย. 62 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
1. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 
2. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
3. อาจารย์ศุภกร ชมศิริ 
4. อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร 

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

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานบริหารทั่วไป หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านกัมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ 

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

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2562) 
 

ผลการด าเนินงาน 

  ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบกลไกและแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อก ากับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตร  

โดยคณะได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาของคณะและถ่ายทอดข้อมูลไปยังทุกหลักสูตรภายในคณะรวมถึงด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละหลักสูตร เพื่อด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรเป็นไปตามระบบและมีประสิทธิภาพ  
(เอกสาร 5.2.1(1) - 5.2.1(8)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.1(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ ที่ 1121/2561 ลงวันที่ 8 พ.ค 61 
5.2.1(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ 326/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60 
5.2.1(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ที่ 22/2561 ลงวันที่ 18 ม.ค. 61 
5.2.1(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (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) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ฉบับแก้ไข) ที่ 390/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61 
5.2.1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่  1/2562 วันที่            

29 ม.ค. 62 
5.2.1(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่  2/2562 วันที่             

27 ก.พ. 62 
 ข้อ 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนทุกหลักสูตร เพื่อติดตามการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร
และรายงานผลการติดตามและ ด าเนินงานประกันคุณภาพของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและแนวทางการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะอย่าง
สม่ าเสมอ  

หลังจากการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ในรอบ 6 เดือน ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ 
คณะด าเนินการสรุปผลคะแนน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพในระดับคณะต่อไป ในรอบ         
6  เดือน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะและ      
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แนวทางการพัฒนาในระดับคณะต่อไป   
นอกจากนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพได้มีการประชุมเป็นระยะ ๆ เพื่อการก ากับติดตามการท างาน     

ของการท างานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
(เอกสาร 5.2.2(1) - 5.2.2(6)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.2(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ 326/2560 ลงวันที่ 1 ต.ค. 60 
5.2.2(2) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ที่ 390/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 61 เร่ือง 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) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคร้ังที่ 3/2562 วันที่ 12 ก.ค. 62 
 ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการด าเนินงานตามองค์ประกอบการ    
ประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตร ดังนี้  

1. จัดเตรียมข้อมูลที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของหลักสูตรและการประกันคุณภาพ  
2. จัดให้มีห้องอเนกทัศน์ (Co-Working Space) ห้องวิจัยส าหรับนักวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องกิจการ

นักศึกษา อ านวยความสะดวกเร่ืองการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตอบข้อซักถาม จัดเตรียมข้อมูล
ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์
ของคณะในหัวข้อ “เขียนประกันอย่างไรให้ตอบโจทย์ โดนใจ” 
(เอกสาร 5.2.3(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.3(1) ห้องหน่วยวิจัย/ฝ่ายวิชาการคณะ/รายงานสรุปผลโครงการ“เขียนประกันอย่างไรให้ตอบโจทย์ โดนใจ” 
 ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และตรวจประ เมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม และ 22 กรกฎาคม 2561       
และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริหารคณะและกรรมการประจ าคณะรวมถึงข้อมูลต่าง  ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรในการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะ 
(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 ด าเนินการในวันที่ 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 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

คณะได้น าข้อเสนอแนะจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะประจ าปีการศึกษา 2560         
มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพประจ าปีการศึกษา 2561 
(เอกสาร 5.2.5(1) - 5.2.5(2)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 17 ต.ค. 61 
5.2.5(2) แผนพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพ ของทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  1      
การก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร 
(เอกสาร 5.2.6(1)) 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.6(1)) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2561 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม     - 

 
 



ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จากผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด 

ในรอบปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

 ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

 

38.41 = 3.49 คะแนน ไม่บรรล ุ 3.49 คะแนน 
11 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
30 

 

17 X100 = 19.77 % ไม่บรรล ุ 2.47 คะแนน 
86 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
42.15 

 

13 X100 = 15.12 % 
 

ไม่บรรล ุ 1.26 คะแนน 
86 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
≥10 

 

5+0+5 X100 = 3.33 % ไม่บรรล ุ 3.33 คะแนน 
3 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต เฉลี่ยรวม  
3.43 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

6 ข้อ 
 

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
 

บรรล ุ
 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค ์

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

3,868521.10 
= 49,280.52 

บาท/คน บรรล ุ 5 คะแนน 
    78.50 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทย์ฯ
27.60% 
วิทย์สุขภาพ
27.60% 

34.80 
X 100 = 39.77% บรรล ุ 5 คะแนน 

87.50 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) บรรล ุ 5 คะแนน 
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 ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

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

 
6 ข้อ 

 
7 ข้อ (ข้อ 1-7) 

 
บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและอตัลักษณ์
ของคณะ 

 
 

7 ข้อ  

 
 

7 ข้อ (ข้อ 1-7) 

 
 

บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

 
6 ข้อ 

 
7 ข้อ (ข้อ 1-7) 

 
บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

 
 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลีย่ 
ผลการประเมิน I P O คะแนน

เฉลี่ย 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 2.35 5.00 3.49 3.43 ระดับคณุภาพพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

รวม 13      
ผลการประเมิน  3.02 5.00 4.25 4.27 ระดับคุณภาพดี 

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 
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ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จดุที่ควรพัฒนาภาพรวม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. คณะมีสาขาวิชาที่หลาหลาย ท าให้สามารถตอบสนองต่อปญัหาและความต้องการของท้องถิ่นได้เป็น
อย่างด ี

2. อาจารย์มีการท าผลงานวชิาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะมีการส่งเสริมให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. อาจารย์คุณวุฒปิริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. อาจารย์ที่มีต าหน่งวิชาการไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 

 


