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คํานํา 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบสนับสนุน กํากับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานดาน
การศึกษาใหมีคุณภาพเปนท่ีเช่ือถือ เปนท่ียอมรับของสังคม และผูมีสวนเกี่ยวของ การจัดทํารายงาน 
การประเมินตนเองปการศึกษา 2548 ของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา วเิคราะห และประเมินตนเองตาม 35 ตัวช้ีวดัของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ในปการศึกษา 2548 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดจัดการศึกษา จํานวน 11
โปรแกรมวิชา   ซ่ึงไดมีการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานมาโดยลําดับ    การประเมินตนเองจะ
เปนแนวทางไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการดํ า เนินงานให มี คุณภาพและไดมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษามากยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณในความรวมมือจากทุกโปรแกรมวิชา ในการมุงม่ันและมีสวนรวมในการพฒันา
ไปสูเปาหมายสูงสุดท่ีเราตองการ 
 

                                                                            

   

นางเฉิดฉิน  สุกปล่ัง)                                                                                         (

                  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 



 

ส ่ว น นํา 

ป ร ะ วั ติ 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   กอต้ังข้ึน
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เดิมเรียกวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร”    มีภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา ในป พ.ศ. 2523 ไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 4 ป ภาคปกติ มีวิชาเอก 4 วิชา คือ วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม
ศึกษา และศิลปศึกษา ตอมาไดมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มข้ึนตามลําดับ จนกระท่ัง
ในป พ.ศ. 2538 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  คณะวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเปล่ียนเปน  “คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”  
และตําแหนงหัวหนาคณะไดเปล่ียนเปน  “คณบดี” ในป พ.ศ.2547 มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2547  

ในปการศึกษา 2548 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบจัด
การศึกษา  เปนภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต 3 สาขาวิชา 11 โปรแกรมวิชา ดังนี้ 
 สาขาวิชาศิลปศาสตร  ระดบัปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) จํานวน 9 โปรแกรมวิชา 

1.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4. โปรแกรมวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 
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5. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
6. โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 
7. โปรแกรมวิชาจิตวิทยา 
8. โปรแกรมวิชารัฐศาสตร 
9. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
10. โปรแกรมออกแบบส่ิงพิมพ 

  สาขาวิชานติิศาสตร  ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(น.บ.)  1 โปรแกรมวิชา 

 1. โปรแกรมวชิานิติศาสตร 
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) จํานวน 1 โปรแกรมวิชา 
        1. โปรแกรมวชิารัฐประศาสนศาสตร 
            

ป รั ช ญ า 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “ เปนมหาวทิยาลัยท่ีตระหนักถึงความอยูรอดขององคกร 
(Survival)”  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัย ใน
การพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมแหงคุณภาพและสังคมแหงการ
เรียนรู จึงเนนปรัญญาในการดําเนินการ คือ 

"คุณคาของมนุษยอยูท่ีการพัฒนาตนและสังคมอยางตอเนื่อง 
บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม" 

 

วิสัยทัศน 
 
 

1.เปนคณะท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทางท่ีเนนในสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศ 
สามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมใหเปนท่ียอมรับไดท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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2.เปนองคกรผลิตบัณฑิตท่ีเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจดัการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาและสรางสรรคบุคลากรใหเปนบุคลากรท่ีมีความรู(Knowledge Worker) 
เพื่อเปนทุน(Human Capital)ในการสรางความม่ังค่ังทางปญญาขององคกร(Intellectual 
Wealth) 

 
 

               
พั น ธ กิ จ 

 
ดานการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1. 
ดานบริการวิชาการแกสังคม และธุรกิจสัมพันธ นําความรูความเช่ียวชาญ
ดาน 

2. 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สรางสรรคงานถายทอดองคความรูสู สังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ 

ดานการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยองคความรูและงานสรางสรรคทางวิชาการ ตี 3. 
พิมพเผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ และบูรณาการองคความรูกับกระบวนการเรียน
การสอน 

4. ดานการทนุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม ศึกษาองคความรู และจัดกิจกรรม 
ดานทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการ
บริการทางวิชาการ พัฒนามาตรฐานทางดานศิลปวัฒนธรรม และเผยแพรสูระดับสากล   
 

               
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค 

       
1. เพ่ือปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน 

อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
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2.  เพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาการ  การสอน  การวิจัย 
และมีจิตสํานึกในฐานะคณาจารยสถาบันอุดมศึกษา 

4.  เพื่อแสวงหาองคความรู นวัตกรรม นําเผยแพรแกชุมชนและสังคมในรูปแบบ
ตาง ๆ 

5.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับตาง ๆ ใหตอบสนองความ
ตองการของชุมชนและสังคม  

6.  เพ่ือสรางและพัฒนาสภาพแวดลอมทางวิชาการใหสงเสริมการศึกษาคนควา
แกคณาจารย นักศึกษาและประชาชน 

 
เ ป า ห ม า ย 

 
1.  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

สาขาวิชา 11 โปรแกรมวิชา   
2. จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป สําหรับนักศึกษาทุกคณะ 

จํานวน 10 รายวิชา ไดแก 
 2.1  รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบคน 
 2.2  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบคน 
 2.3  รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการเรียน 
 2.4  รายวิชาความจริงของชีวิต 
 2.5  รายวิชาวิถีไทย 
 2.6  รายวิชาวิถีโลก 
 2.7  รายวิชาชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
 2.8  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

2.9  รายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 
2.10 รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต 
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งานบริการทางวิชาการแกชุมชนทุกปอยางนอย 20 โครงการตอป และมี
อาจารยเปนกรรมการวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ
เพิ่มข้ึน 

3. 

งานวิจยั จดัใหมีการทํางานวิจัยอยางนอยโปรแกรมละ 10 เร่ือง และมีการ
ตีพิมพเผยแพรงานวิจยัในระดับนานาชาติอยางยอย 1 เร่ือง 

4. 

งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ใหทุกโปรแกรมวิชามีการจัดกิจกรรมอยางนอย
ปละ 2 คร้ัง 

5. 

งานรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศอยางนอยปละ 1 โครงการ 6. 

 
แผนภมูิบริหารงาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

  

  
 

รองอธิการบด ี

หัวหนาสํานักงานเคณบดี อาจารยประจําคณะ ผูประสานงานโปรแกรมวิชา 

เลขานุการ 

ผูประสานงานวิชาการ 

เจาหนาท่ีธุรการและสารบรรณ 

อาจารยทีป่รึกษาประจําโปรแกรมวิชา 

คณบด ี

รองคณบด ี

อธิการบด ี

 คณะกรรมการประจําคณะ 
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แผนภมูิโครงสราง 
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนดสุิต 

 
 

 

คณะกรรมการประจําคณะ 

 
 

 

สํานักงานเลขานุการคณะ อาจารยประจําคณะ โปรแกรมวิชา 

งานเลขานุการ 

งานนโยบายและแผน 

งานธุรการและสารบรรณ 

ภาษาไทย 

คณบด ี

อธิการบดี 

สภามหาวิทยาลัย 

งานการคลังและพัสดุ 

งานประสานงานวิชาการ และงานท่ีปรึกษา 

งานโครงการพิเศษ 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

รัฐศาสตร 

นิติศาสตร 

รัฐประศาสนศาสตร 

ศิลปกรรม 

พัฒนาชุมชน 

จิตวิทยา 

รองอธิการบดี 

 คณะกรรมการประจําคณะ 

สํานักงานคณบดี โปรแกรมวิชา 
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รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะ 
กิจ ความรับผดิชอบ 

        1.  นางเฉิดฉิน      สุกปล่ัง    คณบด ี
       2.  ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย     เกียรตินาคินทร      รองคณบด ี

3.  ผศ. เฟองฟา        บุญถนอม   รองคณบด ี
4.  นางรักษศิริ         ชุณหพนัธรักษ   ผูประสานงานโปรแกรมวชิาภาษาไทย 
5.  นางอภิรดี           ผลประเสริฐ   ผูประสานงานโปรแกรมวชิาภาษาอังกฤษ 
6.  นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธ์ิ   ผูประสานงานโปรแกรมวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ                                        

       7.  นางสาวพิมพวัลคุ   สุวรรณทัต   ผูประสานงานโปรแกรมวชิาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 
 8.  นางบุญญลักษม    ตํานานจิตร         ผูประสานงานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร 
       และสารนิเทศศาสตร 
 9.  นางสาวอุษา         จิระวัฒนาสมกุล   ผูประสานงานโปรแกรมวิชานติศิาสตร 

10. นายยอดชาย ชุติกาโม   ผูประสานงานโปรแกรมวชิารัฐศาสตร 
11. นายสมศักดิ์         เจริญพลู               ผูประสานงานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร                                      
12. นางสาวอัมพร ศรีประเสริฐสุข   ผูประสานงานโปรแกรมวชิาจิตวิทยา 
13. นายวรัตต            อินทสระ              ผูประสานงานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

       14. นายชวลิต         สวสัดิ์ผล   ผูประสานงานโปรแกรมวชิาพัฒนาชุมชน 
       15. ผศ.มัชมน เรขาศิลา   ผูแทนคณาจารย 
       16. นายสถาพร         วัฒนธรรม             ผูแทนคณาจารย 
       17. ผศ.อุทิศ              เชาวลิต                  ผูทรงคุณวฒุิ 
 

สํานักงานคณบด ี
 1. นางสาวบุบผา    อยูทรัพย            หัวหนาสํานักงานคณบด ี

รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะ 
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 2. ผูชวยศาสตราจารยเสาวนยี  รอดเรืองศรี ฝายเลขานุการ 
 2. นางสาวกฤตยา   รอดรวมมิตร  ฝายเลขานุการ 
 3. นายพิสุทธ์ิ   ชุษณะโชติ  ฝายเลขานุการ 
 4. นางศศิชา      วยเพ็ชรสีเขียว  งานธุรการและสารบรรณ 



 
แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ปการศึกษา 2548 

 

2548 2549 ผลการดําเนินงาน 
 

 

กิจกรรม 

มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค.

 
ก.ย

. 
ต.
ค.

 
พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 
ก.พ

. 
มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.
ย. 

ก.ค
. 

ส.
ค.

 
ก.ย

. 
ต.
ค.

 
พ.
ย. 

ธ.ค
. 

 
ผูรับผิดชอบ ดําเนิน 

การ 
ยังไม

ดําเนินการ 
งานสรางความเขาใจในระบบประกันคุณภาพ 
จัดสัมมนาอบรมสรางความเขาใจในการประกันคุณภาพ 

                    
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพฯประจําคณะ 

 
 

 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                     
1. กําหนดนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพของคณะ คณะกรรมการประกันคุณภาพฯประจําคณะ 

 
 

 

2. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ                    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                     
1. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพฯประจําคณะ 

 
 

 

2. จัดทําองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ                     
   รวมกับมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการประกันคุณภาพฯประจําคณะ 

 
 

 

3. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพรวมกับมหาวิทยาลัยฯ                    คณะกรรมการประกันคุณภาพฯประจําคณะ   
งานควบคุม / ตรวจสอบ / ประเมินคณุภาพ                   

 
 

1. จัดทํา SAR ของคณะ 
PI

คณะทํางานจัดทําคูมือประกันคุณภาพและ 
รายงานการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตรฯ 

  

 2. ประชุมจัดทํา K                     คณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

3. ประชุมจัดทํา KPI Dictionar  y                    คณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน   
มหาวทยาลัย / คณะ,สํานัก / คณะจากภายนอก 

4. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน                    คณะกรรมการประกันคุณภาพฯประจํา
มหาวิทยาลัย 

  
   ปการศึกษา 2548 
5. คณะจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพหลังตรวจประเมิน                     คณะ/สถาบัน/สํานกั/หนวยงานที่เทียบเทา/ฯลฯ   
   พรอมรับการตรวจประเมินภายนอกจาก สมศ. 
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หนาท่ี ภารกิจ ความรับผดิชอบ 
 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีหนาท่ี ภารกิจ และความรับผิดชอบ ใน

ดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานการจดัการศึกษา 
2. ดานการพัฒนานักศึกษา 
3. ดานการวิจัย 
4. ดานการบริการวิชาการสูทองถ่ินและสังคม 
5. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
  

ดานการจัดการศึกษา 

 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีภาระหนาท่ีดานการจัดการศึกษา ท้ังการ
จัดการเรียนการสอนหมวดวชิาการศึกษาท่ัวไป สําหรับนักศึกษาทุกคณะ และการผลิตบัณฑิต
ดานสังคมศาสตร สายมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อพัฒนาใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา มีคุณธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยาง
มีความสุข  
 
 นโยบาย 

1. มุงเนนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีคณะ  /โปรแกรมวิชามีความพรอม  
 ความเช่ียวชาญ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ และ
การใชเทคโนโลยีทันสมัย ใหแกนักศึกษาและบุคลากรเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม 

3. สงเสริมสนับสนุนการพฒันาคุณภาพการศึกษาดวยการแสวงหาความ
รวมมือกับหนวยงาน สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ สรางพันธมิตร
เครือขายการเรียนรู 

4. มุงเนนการจัดการศึกษาโดยยดึหลักผูเรียนเปนสําคัญ สรางนิสัยรักการ
อานใฝการเรียนรู เปนผูสรางงานดวยตนเอง 
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 เปาหมาย 
1. จํานวนนักศึกษาใหมเต็มตามแผนรับนักศึกษา 
2. นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามกําหนดไมนอยกวารอยละ 90  

     3. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําภายใน 12 เดือนไมต่ํากวารอยละ  80 
     4. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานโปรแกรมวิชา 
     5. คณะ / โปรแกรมวิชาผานเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายในและมี
ความพรอมรับการตรวจเพือ่การประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวทิยาลัย 
 

กลยุทธ  
     1. กําหนดใหโปรแกรมวชิาวิชาดําเนินการศึกษาคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึง
ประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑติ สังคม และประเทศ 
     2. สงเสริมสนับสนุนการนําผูเช่ียวชาญหรือผูชํานาญเฉพาะสาขาวิชาชีพเปน
วิทยากรหรืออาจารยพิเศษ 
     3. ติดตอประสานงานกับหนวยงาน / สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและ
ตางประเทศจดัทําโครงการความรวมมือแลกเปล่ียนอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจน
ดานวัฒนธรรม 
     4. สงเสริมสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาทุกโปรแกรม
วิชาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
     5. ดําเนนิการสรรหาอาจารยผูสอน บุคลากรสนับสนุนในโปรแกรมวิชาท่ี
เปดสอนใหเพยีงพอ 
  
  

                  หลักสูตร 
 
  ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑติ 3 สาขาวิชา 12 โปรแกรมวิชา ดังนี ้
 สาขาวิชาศิลปศาสตร  ระดบัปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) จํานวน 10  โปรแกรมวิชา 
 1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
 2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
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 3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 4. โปรแกรมวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 
 5. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
 6. โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 
 7. โปรแกรมวิชาจิตวิทยา 

 8. โปรแกรมวิชารัฐศาสตร 
 9. โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
10.โปรแกรมออกแบบส่ิงพิมพ 

 สาขาวิชานติิศาสตร  ระดบัปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(น.บ.) จํานวน 1   โปรแกรมวิชา 

1. โปรแกรมวิชานิติศาสตร 
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรรัฐประศาสน 
ศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) จํานวน 1 โปรแกรมวิชา 
         1. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
               
 การจัดการเรียนการสอน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มุงเนนการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและสงเสริมการสรางประสบการณจริง เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู  คิดเปน 
ทําเปน สามารถพึ่งพาตนเอง และอยูรอดไดภายใตการเปลี่ยนแปลงทุกดานของประเทศและ
สังคมโลก ทั้งนี้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายแตกตางกันตามลักษณะโปรแกรม
วิชา โดยมีลักษณะดังนี้ 

จํานวนหนวยกิต/ ช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบติั         
     คิดเปนรอยละ 24 – 40 

การสัมมนา คิดเปนรอยละ 20 – 30  
การมอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตนเอง               

  คิดเปนรอยละ 30 – 60  
จํานวนรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาทุกโปรแกรมวิชา มีสิทธ์ิลงทะเบียน  

วิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 10 หนวยกิตหรือไมนอยกวา 4 รายวิชา โดยมี
รายวิชาท่ีเปดไวใหเลือกไดจํานวนมาก และยังมีเปดรายวิชาเลือกเสรี ให
ตามท่ีนักศึกษาย่ืนขออีกจํานวนมากอีกดวย 
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ดานการบริการใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการเปด
ใหบริการวันละ 12 ช่ัวโมง 

 

ดานภาษาตางประเทศ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ
อยางนอย 6 หนวยกิต 

 

 ในการจัดการเรียนการสอน ปรากฏวานักเรียนมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการสอน
ของคณาจารย โดยภาพรวมอยูในระดับดี (ประเมินโดยสํานักวิจัย) 
   
  

         โครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
 

1. โครงการความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ  
                            โครงการความรวมมือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ระหวางมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับสํานักงานศาลปกครอง ดําเนนิการต้ังแตปการศึกษา 
2546 ถึงปจจุบัน 

2.    โครงการความรวมมือกบัสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ 
ในปการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการตาม

โครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศจํานวนมาก ในสวนท่ีเกีย่วของกับ
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีดังนี้ 
 
  ประเทศเบลเยี่ยม   
  สถาบันเทคโนโลยีและฝกหัดครู Group T เปนความรวมมือตอเนื่องมาต้ังแต
ปการศึกษา  2544 ถึงปจจุบัน โดยสถาบันเทคโนโลยีและฝกหัดครู  Group T สงนักศึกษามา
ฝกสอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ 
 
  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  1. มหาวิทยาลัยชนชาติแหงมณฑลกวางสี ดําเนินการความรวมมือดานการ
แลกเปล่ียนอาจารยและนักศึกษา ตั้งแตป 2546เปนตนมา   ในปการศึกษา 2547ไดสงนกัศึกษา
วชิาเอกการทองเท่ียวมาอบรมภาษาและวฒันธรรมไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต เปน
เวลา 1 ป และในป2548 มีนกัศึกษาวิชาเอกภาษาไทยมาศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราช
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  2. มหาวิทยาลัยภาษาและการคาตางประเทศมณฑลกวางตุง   ตกลงรวมมือ
และเปล่ียนอาจารยและนักศึกษา ตั้งแตป 2547 ในป 2548 ไดรวมมือในการผลิตส่ือการสอน
ภาษาไทยสําหรับชาวจีน  
       3.มหาวิทยาลัยการเงินการคามณฑลยนูนาน ตกลงรวมมือและเปล่ียน
อาจารยและนกัศึกษา ในป2548 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดสงอาจารยและ
นักศึกษา ไปฝกอบรมภาษาจนี ณ เมืองคุณหมิง มณฑลยนูนาน 
  4.มหาวิทยาลัยครูกวางสี ตกลงรวมมือและเปล่ียนอาจารยและนักศึกษา 
ตั้งแตป2546 โดยสงอาจารยผูเชี่ยวชาญภาษาจีนมาสอน ในป2548 ไดจดัสงมา 1 ทาน 
 
     ประเทศมาเลเซีย 

    มหาวิทยาลัย Multimedia มีการแลกเปล่ียนทางวิชาการ
ดานเทคโนโลยี ภาษาและวฒันธรรม โดยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดสงอาจารยภาษาไทย
ไปสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ตั้งแตปการศึกษา 2546 ป
ละ 1 คน 
 

 

การจัดการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
  

 โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก  
          สําหรับคนไทยในตางประเทศ 

   คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับมอบหมายจาก 
มหาวิทยาลัยใหรับผิดชอบดแูลการจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา     ซ่ึงจัดต้ังเปนศูนยการเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ณ วดัพุทธรัตนราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ข้ันพื้นฐานสําหรับเยาวชนไทยในตางประเทศ ของสํานักบริหารการศึกษานอก
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  การดําเนินงาน จัดการศึกษาเปน 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนปกติและภาคเรียน
ฤดูรอน แตละภาคเรียนมหาวิทยาลัยจัดสงอาจารยไปสอน ภาคเรียนละ 2 คน เพื่อสอน
ภาษาไทย ศิลปะ นาฏศิลป ใหแกนักเรียนและจัดอบรมกลุมสนใจ หลักสูตรอาหารไทย ศิลป
ประดิษฐ โดยในปการศึกษา 2548 ไดจัดสงอาจารยจากโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะวิทยาการจัดการไปสอน 2 คน ผลปรากฎวา

หลักสูตรการจัดดอกไม และศิลปประดิษฐไดรับ
คว ามสนใจ เป นอย า งม ากและ เ รี ยกร อ ง ให
มหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตอเนื่องควบคูกับการจัดการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานใหแกเยาวชนท่ีสนใจ 

   

 
 
 ดานพัฒนานักศึกษา 

 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มีวัตถุประสงคในการพฒันาคุณภาพ
นักศึกษาใหมีคุณภาพ สอดคลองกับปรัชญา และวิสัยทัศนของมหาวทิยาลัย  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพตรงความตอการของตลาดแรงงาน ท้ังดานความรูและคุณธรรม  

นโยบาย 
1. มุงเนนพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถทางวิชาการ ประยกุตใชกับ

งาน   รูจักการคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง 
2. สงเสริมใหนักศึกษารูจักใชเทคโนโลยสีมัยใหม ทันเหตุการณรูจักการทํางาน

เปนกลุม และเปนระบบ 
3. พัฒนานักศึกษาใหสามารถใชภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา 
4. พัฒนานักศึกษาใหมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม และจริยธรรม 



 

  

16 

5. สนับสนุนใหมีคณะกรรมการกิจกรรมนกัศึกษาของคณะ โปรแกรมวิชา และ
ชมรม 
  
 เปาหมาย  
 1. มีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และมีนักศึกษาเขารวมโครงการไมนอย
กวารอยละ 80 
 2 .มีคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาท้ังระดับคณะ และระดับโปรแกรมวิชาเพื่อ
สรางลักษณะการทํางานเปนทีม และประชาธิปไตย 
 3. มีการจัดกจิกรรมตามเทศกาลและกิจกรรมรณรงคเฉพาะกิจ / ตามกระแส
สังคม ซ่ึงจัดโดยนกัศึกษา หรือนักศึกษารวมกับโปรแกรมวิชา / คณะ / สถาบัน / หนวยงาน
ภายนอก 
 4. มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาทุกภาคเรียน 
 5. นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามสาขาวิชา 
  
 กลยุทธ 
 1. สรางความรวมมือระหวางอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อจัดกจิกรรมให
สอดคลองวัตถุประสงคและนโยบายของคณะ 
 2. สนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของโปรแกรมวิชา    ตาง ๆ 
ของคณะ 
 3. สนับสนุนและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน จัดกจิกรรมทางศาสนาและสังคม 
 4. จัดหาทนุเพือ่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
 5. สนับสนุนการต้ังชมรมของนักศึกษา เพือ่ฝกฝนการทํางานอยางเปนระบบ 

 
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะ 

 
ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 
1. สามารถคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 
2. มีวิสัยทัศนและพัฒนาความรูใหทันเหตุการณ   
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3. สามารถนําความรูไปประยุกตกับการปฏิบัติงาน 
4. สามารถถายทอดความรูและใฝหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
 

ดานความรูความสามารถพิเศษ 
1. ใชเทคโนโลยีพื้นฐานได 
2. ใชภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา 
 

ดานบุคลิกภาพ 
1. มีมนุษยสัมพันธด ี
2. รับผิดชอบ ซ่ือสัตย ขยัน อดทน 
3. รับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน 
4. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
5. เคารพกฎระเบียบของสังคม 
6. กระตือรือรน มีความคิดสรางสรรค กลาแสดงออก 
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ภาคปกติ ภาคสมทบ

 
  นักศึกษา 

 
  ในปการศึกษา 2548 นีค้ณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีนกัศึกษา
ท้ังส้ินจํานวน 7,225 คน  แยกเปน 

 
ภาคปกติ  จํานวน   5,685  คน 

  ภาคสมทบ  จํานวน   1,540  คน 
 

จํานวนนักศึกษา จําแนกตามโปรแกรมวิชา 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ในปการศึกษา 2548 มีจํานวนนักศึกษาภาคปกติท้ังหมด 5,685 คน 
นักศึกษาปสุดทาย 1,469 คน ผูสําเร็จการศึกษา 1,064 คน  คิดเปนรอยละ 72.43 
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กิจกรรม / โครงการ 
    
 นักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการที่สถาบันจัดให ไดแก การปฐมนเิทศ การ
ประชุม สัมมนาเกี่ยวกับปญหาของนักศึกษา กิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับศาสนาและพระมหากษัตริย 
                     กิจกรรมท่ีคณะและโปรแกรมวิชาจัดให ท้ังกิจกรรมดานวิชาการ การคนควาวจิัย 
การใหการบริการแกชุมชน และสังคม การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมจํานวน   
163  โครงการ ใชงบประมาณท้ังส้ิน   4,129,828  บาท 
                  

สรุปโครงการการจัดกจิกรรม  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2548  ดังนี ้

ท่ี โครงการ งบประมาณ งบใชจริง ผูรับผดิชอบ 

1 พัฒนาการหลักสูตรสารสนเทศศาสตร ระดับ
ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต 

48,000 
(บกศ.) 

 

28,000 
(บกศ.) 

2 รวมกับสมาคมหองสมุดโครงการสัมมนาเพื่อ
เตรียมการจดังานสัปดาหหองสมุด ปท่ี 31 เร่ือง
พระธรรม-โกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) : คน
ไทยท่ีโลกยกยอง 

งบประมาณของสมาคม
หองสมุดแหงประเทศไทย 

3 โครงการศึกษาดูงานหองสมดุการบริการ
หองสมุดและศูนยสารสนเทศ 

10,800 
(บกศ.) 

10,000 

4 โครงการแบงฝนปนรัก 2,625 
(บกศ.) 

2,625 
(บกศ.) 

5 โครงการแหงการศึกษาสูความกาวหนาของ
ความสําเร็จ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

6 โครงการคิดเพิ่มเติมคาภูมิปญญาทองถิ่นป 2 
ตอนจากสังคมการเรียนรูสูทองถ่ิน 

25,000 
(บกศ.) 

25,000 
บกศ.) 

    โปรแกรมวิชา 
บรรณารักษศาสตร

และ 
สารนิเทศศาสตร 

(
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7 โครงการจริยธรรมในวิชาชีพ 
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

5,000 
(บกศ.) 

5,000 
(บกศ.) 

8  โครงการ University Ambassadors รวมกับ
ฝายโครงการพิเศษ 2 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

9 โครงการถนนย้ิม งบกระทรวง
คมนาคม 

งบกระทรวง
คมนาคม 

10 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะความรูดานสารสนเทศแกครูบรรณารักษ
หองสมุดโรงเรียน 

50,000 
(บกศ.) 

50,000 
(บกศ.) 

11 โครงการหองเรียนสูชุมชน 35,000 
(บกศ.) 

35,000 
(บกศ.) 

12 โครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 73 
พรรษา มหาราชินี 

30,000 
(บกศ.) 

30,000 
(บกศ.) 

13 โครงการอบรมเทคนิคการสืบคนและเขียน
รายงานเชิงวิชาการ 

40,000 40,000 

14 โครงการสรางสรรคบานหนังสือสูโรงเรียน
เทศบาลบานเขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

15 โครงการวรรณกรรมในภาพยนตร 15,000 
(บกศ.) 

15,000 
(บกศ.) 

16 โครงการเชิงปฏิบัติการเร่ืองการลงรายการที่
อานไดดวยคอมพิวเตอร (MACR ) จํานวน    
35 รุน 

46,500 
(บกศ.) 

45,711.90 
(บกศ.) 

17 โครงการอบรมเทคนิคการใหบริการสนเทศ
สําหรับผูท่ีมีความตองการพิเศษ 

 

70,000 
(บกศ.) 

70,000 
(บกศ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมวิชา 
บรรณารักษศาสตร

และ 
สารนิเทศศาสตร 

 



 

  

21 

18 โครงการประชุมวิพากษรางหลักสูตร
สารสนเทศศาสตร 
 

49,150 
(บกศ.) 

48,743.99 
(บกศ.) 

19 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะความรูดานสารสนเทศแกครู
บรรณารักษหองสมุดโรงเรียน 
 

50,000 
(บกศ.) 

49,924.14 
(บกศ.) 

 
โปรแกรมวิชา 

บรรณารักษศาสตร
และ 

สารนิเทศศาสตร 

 

20 ไมใช งปม. กิจกรรมตอนรับนักศึกษาจาก Arkansas 
โครงการเรียนรูภาษาดวยวิธีธรรมชาติ  
 

ไมใช งปม. 

21 ไมใช งปม. โครงการพัฒนาหลักสูตรวชิาภาษาอังกฤษ 

 

ไมใช งปม. 

22 โครงการ BE Walk Rally ไมใช งปม. 

 

ไมใช งปม. 

23 โครงการจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน
เพิ่มทักษะการฟง พูดภาษาอังกฤษ
ระดับกลาง สําหรับขาราชการกลุมพัฒนา
ระบบบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
 

 

30,000 
(เงินฝากถอน

คืน) 

 

30,000 
(เงินฝากถอน

คืน) 

 

24 งบจัดต้ัง
โปรแกรมภาษา
ฝร่ังเศสธุรกิจ 

โครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและสถาบัน
เทคโนโลยีฝกหัดครู group T ประเทศเบล
เยี่ยม 

 

งบจัดต้ัง
โปรแกรมภาษา
ฝร่ังเศสธุรกิจ 

โครงการคายอาสาเพ่ือพัฒนาทักษะ 25 130,000 
(งบศูนยดุสิตฯ) 

 

130,000 
(งบศูนยดุสิตฯ) 

26 
 

โครงการพัฒนาและเพิ่มพนูศักยภาพของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

40,000 
(บกศ.) 

40,000 
(บกศ.) 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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- กิจกรรมการจัดแขงขัน โตวาที “ U-
Debate  2006”  6 ก.พ. 49 
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการ  “B.E. Be Our  
Style” (15 ก.พ. 49) 

- กิจกรรมการจัดแขงขัน  Scrabble 2006  

(16 ก.พ. 49)  

 

- กิจกรรมจดัประชุมสัมมนาเดินตามฝน...
ท่ีฉันอยากเปน 17 ก.พ. 49 

  

27 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

22,220 
(งปม.) 
36,600 
(บกศ.) 

22,220 
(งปม.) 
36,600 
(บกศ.) 

28 โครงการสัมมนาและฝกอบรมเชิงวิชาการ 
“Online Information and Education 
Conference 2005” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

29 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

30 โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 97,000 
(งปม.) 

97,000 
(งปม.) 

31 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท 25,000 
กิจการ

นักศึกษา) 

25,000 
(กิจการ
นักศึกษา) 

32 โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชน 95,900 

 
95,900 

33 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การเรียนรู
ภาษาอังกฤษจากเพลง 
 

50,000 

(บกศ.) 
50,000 

(บกศ.) 

34 โครงการคายภาษาอังกฤษของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 

200,000 

(บกศ.) 
200,000 

(บกศ.) 

 
 
 
 

โปรแกรมวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
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35 โครงการสัมมนา The 26th Annual 
Thailand TESOL International 
Conference   

60,970 
(งปม.) 
41,300 
(บกศ.) 

60,970 
(งปม.) 
41,300 
(บกศ.) 

36 โครงการอบรมหลักสูตร On-line 
Journalism 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

37 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“สัทศาสตรเพื่อการออกเสียงท่ีดีกวา” 

4,000 
(งปม.) 
2,000 

(บกศ.) 

4,000 
(งปม.) 
2,000 

(บกศ.) 
38 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“สัทศาสตรท่ัวไปแบบเขม : จากทฤษฎีสู
ปฏิบัติ 

4,500 
(บกศ.) 

4,500 
(บกศ.) 

39 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

40 โครงการ English Day Camp ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

41 โครงการ อบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 

17,000 

(งปม.) 
17,000 

(งปม.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

 
 

 
 
 
 
 

42 โครงการอบรมภาษาและวฒันธรรมไทย
ใหแกนกัศึกษาชาวจีน 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

43 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิตโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
สําหรับนักศึกษาชาวจนีจากมหาวิทยาลัย
ชนชาติกวางสี  

1,702,400 
(บกศ.) 

1,702,400 
(บกศ.) 

44 โครงการเรียนรูรวมกันแบงปนเติบโต ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

45 การเรียนรูวัฒนธรรมไทยเมืองโบราณ ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

46 โครงการสวนดุสิตสรางสรรคเลานิทาน
ใหนองฟง 

12,134 
(บกศ.) 

12,134 
(บกศ.) 

 
 
 
 

โปรแกรมวิชา 
ภาษาไทย 
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47 โครงการแตกหนอตอกลานาํปญญาสู
สังคม 

20,000 
(บกศ.) 

20,000 
(บกศ.) 

48 โครงการภาษาและวัฒนธรรมสัญจร คร้ัง
ท่ี 2  

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

49 โครงการเสริมทักษะความรูภาษาและ
วัฒนธรรมไทยใหแกนักศึกษาชาวจนี 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

50 โครงการอบรมศิลปะประดิษฐ 
 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

51 โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

40,000 40,000 

52 การเรียนรูวัฒนธรรมไทย : เมืองโบราณ ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

53 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ    20,000 
(บกศ.) 

20,000 
(บกศ.) 

54 โครงการตามรอยวัฒนธรรมไทยท่ี
กาฬสินธุ 

40,000 
(บกศ.) 

40,000 
(บกศ.) 

55 โครงการเสวนาธรรมะและปุจฉา- 
วิสัชนา    “วิธีธรรมนําสุขในยุค
ประหยดั” 

26,000 
(บกศ.) 

26,000 
(บกศ.) 

56 โครงการรวยรินกล่ิมภูมิปญญาไทย 92,000 
(บกศ.) 

92,000 
(บกศ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปแกรมวิชา   
ภาษาไทย 

57 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและ
บุคลิกภาพนกัศึกษาโปรแกรมวิชาภาษา
ฝร่ังเศสธุรกิจ 

36,145 
(บกศ.) 

36,145 
(บกศ.) 

58 โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 3 

15,000 
(บกศ.) 

15,000 
(บกศ.) 

59 กิจกรรมสัมมนาหลังฝกประสบการณ
วิชาชีพและการติดตามผลบัณฑิต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

60 การสงนักศึกษาเขารวมกจิกรรมของ
สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแหงประเทศไทย 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 

โปรแกรมวิชาภาษา
ฝรั่งเศสธุรกิจ 
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61 การสงอาจารยโปรแกรมวิชาเขารวม
โครงการเขียนผลงานทางวิชาการ “สู
เสนทางมหาวทิยาลัย” ระยะท่ี 1-2 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

62 โครงการรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีและฝกหัดครู Group 
T 

88,600 
(บกศ.) 

88,600 
(บกศ.) 

63 โครงการการจัดทําจุลสารภาษาฝรั่งเศส 
 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 

โปรแกรมวิชา 
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 

64 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน   
 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

65 โครงการจัดสัมมนาเร่ือง  “Sex Must 
Say”   

2,000 
งบประมาณ นศ.

2,000 
งบประมาณ นศ. 

66 โครงการจัดสัมมนาเร่ือง “สัมภาษณงาน
อยางไร...ใหไดงาน” 

1,930 
งบประมาณ นศ. 

1,930 
งบประมาณ นศ. 

67 โครงการการศึกษาดูงาน “จิตวิทยา
อุตสาหกรรมในภาคเกษตร” 

36,154  
งบประมาณ นศ. 

36,154 
งบประมาณ นศ. 

68 โครงการ “กิจกรรมสงเสริมความรูทาง
วิชาการ” 

7,500 
งบประมาณ นศ. 

7,500 
งบประมาณ นศ. 

69 โครงการ “การศึกษาดูงาน ณ 
โรงพยาบาลศรีธัญญาและ บริษัท อีซูซุ 
มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด” 

10,000 
งบประมาณ นศ. 

10,000 
งบประมาณ นศ. 

70 โครงการพัฒนา ส่ิงแวดลอม (ปลูกปาชาย
เลน) 
 

15,000 
งบประมาณ นศ. 

15,000 
งบประมาณ นศ. 

71 โครงการอบรมใหความรู เร่ืองการให
คําปรึกษาปญหายาเสพติด เพศศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบปญหาทาง
โทรศัพท 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมวิชา 
จิตวิทยา 
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72 โครงการ “วันไหวครู โปรแกรมวิชา
จิตวิทยาและงานวันสานสัมพันธนองพี่
จิตวิทยา” 

9,500 9,500 โปรแกรมวิชา 
จิตวิทยา 

 
 

73 โครงการอบรมสัมมนาเชิงวชิาการ  เร่ือง 
การกอการรายในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต”  

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

74 โครงการอบรมสัมมนาเชิงวชิาการ  เร่ือง
ทิศทางนโยบายตางประเทศรัฐบาล
ทักษิณ 2 “ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

75 วิทยากรบรรยายพิเศษทางดานการเมือง
การ   ปกครองใหแกนายทหารสัญญา
บัตรและนายทหารประทวน ณ กองพล
ทหารปนใหญตอสูอากาศยาน ระหวาง
วันท่ี 25-26 พ.ค. 48 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

76 วิทยากรพิเศษประจําสํานักวจิัยและ
พัฒนา สถาบันพระปกเกลา 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

77 วิทยากรพิเศษประจํากองพลทหารปน
ใหญตอสูอากาศยาน 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

78 โครงการสานสายใยสัมพนัธคร้ังท่ี 1 ณ 
วัดสวัสดิว์ารีสีมาราม วันท่ี 10 ก.ย. 48 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

79 โครงการศึกษาและพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

80 โครงการเสริมสรางเยาวชนนักวจิัย คร้ังท่ี 
2 จํานวน 154 เร่ือง 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

81 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เร่ือง 
“แนวคิดทางการเมืองจากยุคผูรูแจงสูหลัง
สมัยใหม” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมวิชา 
รัฐศาสตร 
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82 โครงการ “งานวันฉลองวนัรัฐธรรมนูญ 
2548 ” ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2548  

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

83 กิจกรรมการจาํลองพิธีกรรมและประเพณี
ตาง ๆ ในชุมชนทองถ่ิน 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

84 นิทรรศการอเมริกันศึกษาประกอบ
วิชาการเรียนการศึกษาวิชาการเมืองการ
ปกครองสหรัฐอเมริกา วนัท่ี 14 
กุมภาพนัธ 2549 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

85 โครงการรณรงคเผยแพรความรูและ
ติดตามสถานการณการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ก.ย. – ต.ค.) 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

โปรแกรมวิชา 
รัฐศาสตร 

86 โครงการฝกประสบการณวชิาชีพรัฐ          
ประศาสนศาสตร 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

87 โครงการศึกษาดูงานรัฐสภา ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

88 โครงการสวนดุสิตเพื่อสันติสุขแดนไทย ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

89 โครงการไหวครูบายศรีสูขวัญ ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

90 สัมมนาทางวิชาการรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตร แหงชาติคร้ังท่ี 6 

12,000 
(บกศ.) 

12,000 
(บกศ.) 

91 กิจกรรมการศกึษาดูงานโครงการสวน
พระองคสวนจิตรลดา 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

92 โครงการกีฬา รปศ. สัมพันธ คร้ังท่ี 6 24,000 
(บกศ.) 

24,000 
(บกศ.) 

93 โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง “ กระบวน
ทัศนการพัฒนาทองถ่ิน ในระดับราก
หญาเพื่อการพฒันาท่ียั่งยืน”  

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

94 โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง “ วิกฤต
น้ํามันท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 
 

โปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร 
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95 โครงการขนมจากพ่ีเพื่อพี่นองดอย
โอกาส      คร้ังท่ี 2 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. โปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสน

ศาสตร 

96 โครงการพัฒนาครูประจําการใหไดรับ
วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา รุนท่ี 2 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

97 วิทยากรโครงการบริการวิชาการ “เร่ือง 
การเลือกตั้ง สส. และ สว. 2549” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

98 วิทยากรรวมในงานบริการวชิาการ “เร่ือง
สันติวิธีมุมมองความหมายของเยาวชน
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

99 โครงการโบราณคดีสัญจร ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

100 โครงการภาคสนามกับโบราณคด ี ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 

กลุมวิชา 
ประวัติศาสตร 

 
 
 
 

101 โครงการพัฒนาฐานรากประชาธิปไตย
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

งบกระทรวงศึกษาธิการ 

 

102 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
รายวิชาวิถีไทยและศึกษาดงูานสภาพวิถี
ชีวิตของชุมชนชาวเหนือกรณีศึกษาใน
พื้นที่  
จ. แมฮองสอน 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

103 โครงการนวดแผนไทยใหนกัศึกษาชาว
จีน จากมหาวทิยาลัยชนชาตกิวางสี 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

104 โครงการนํานักศึกษาชาวจีน ชนชาติกวาง
สี ไปทัศนศึกษา ณ พระท่ีนั่งวมิานเมฆ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

105 โครงการวัฒนธรรมสัญจรยอนรอย
ประวัติศาสตรกับการทองเท่ียวไทย ณ จ.
อยุธยา กําแพงเพชร สุโขทัย ลําปาง 
ลําพูน เชียงใหม 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

106 โครงการ “หนึ่งวันกับหองเรียนนอก
สถานท่ี” ณ จ. ลพบุรี 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมวิชา 
สังคมวิทยา 
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107 โครงการ “ปฏิบัติการภาคสนามเพ่ือ
ขอรับบัตรมัคคุเทศก” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

108 คณะกรรมการอํานวยการโครงการ
บริการวิชาการ สัมมนาระดับชาติ เร่ือง
โรคเอดสคร้ังท่ี10 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

109 โครงการออกบูธสาธิต  จําหนายเคร่ือง
หอมน้ําอบ น้ําปรุง 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

110 โครงการออกคายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียน
บานแกงเวยีง อ.ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

111 โครงการปลูกปาชายเลน ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

112 โครงการแบงปนของเพ่ือนอง ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

113 โครงการเด็กดอย ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

114 โครงการแบงปนน้ําใจผูสูงอายุ ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 
 
 

กลุมวิชา 
สังคมวิทยา 

115 โครงการสงเสริมและรักษาสภาพแวดลอม ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

116 โครงการ “วัยใสใสใจส่ิงแวดลอม” ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 

กลุมวิชาภูมิศาสตร 

117 โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับบุคคล
ท่ัวไป ท้ังนาฏศิลปไทย และนาฏศิลป
สากล 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

118 โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับ
บุคคลภายนอกชวงปดเทอม “สานศิลปสู
ลูกหลาน” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

119 โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับนักศึกษา
จีน จากมหาวทิยาลัยกวางสี 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

120 กิจกรรมการแสดงงานตอนรับนักศึกษา
จีนจากมหาวิทยาลัยกวางสี ท่ีหอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วันท่ี 10 
มิถุนายน 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 

กลุมวิชา 
นาฏศิลป 
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121 กิจกรรมการแสดงนาฏศิลปรวมแสดง ใน
งานวันตอตานยาเสพติด ณ ลานโพธ์ิ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   วันท่ี 24 
มิถุนายน 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

122 จัดการแสดงนาฏศิลป ในงานงานเล้ียง
ตอนรับคณะผูเขารวมการประชุมวิชาการ
ของ การไฟฟาสวนภูมิภาค ท่ีโรงแรมมิรา
เคิลแกรนด  วนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

123 จัดการแสดงนาฏศิลปในงานเล้ียงรับรอง
กลุมผูเขาประชุมสงเสริมสุขภาพโลกคร้ัง
ท่ี 6  ท่ีหอประชุมสโมสรกองทัพเรือ 
พระราชวังเดมิฯ  วันท่ี 7 สิงหาคม 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

124 จัดการแสดงนาฏศิลปในงานประชุม
สงเสริมสุขภาพโลกคร้ังท่ี 6 ท่ีองคการ
สหประชาชาติ วันท่ี 7-11 สิงหาคม 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

125 จัดการแสดงนาฏศิลปในพิธีเปดบริษัท 
AXZO NOBEL และตอนรับผูบริหารจาก
ตางประเทศ วนัท่ี 13 กันยายน 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

126 จัดการแสดงนาฏศิลป ในงานเล้ียง
สังสรรคนักศึกษาจนีท่ัวประเทศที่โรงแรม
เดอะพาลาสโซ  วันท่ี 18 กนัยายน 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

127 จัดการแสดงนาฏศิลป ในงานเกษยีณอายุฯ 
คณะมนษุยฯ ท่ีหองกุมาริกา โรงแรมสวน
ดุสิตเพลส  23 ก.ย. 2548 เวลา 11.30 น 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

128 จัดการแสดงนาฏศิลป ในงานเกษยีณอายุฯ 
นักศึกษากลุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสิุต ศูนยหนองคาย ท่ีหองกุ
มาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส   23 ก.ย.
48 เวลา19.00 น. 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมวิชา 
นาฏศิลป 
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129 จัดการแสดงนาฏศิลป ในงานเกษยีณอายุ
ขาราชการ  กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม  ท่ีโรงแรมรามาการ
เดน กรุงเทพฯ  วันท่ี 23  กนัยายน 2548 
เวลา 19.30 น. 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

130 จัดการแสดงนาฏศิลป ในงานเกษยีณอายุ
ขาราชการ กระทรวงคมนาคม ท่ีอาคาร
สโมสร กระทรวงคมนาคม  วันท่ี 30 
กันยายน 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

131 ผูบรรยายประวัติขอมูลหอศลิปวัฒนธรรม   
นักศึกษาโปรแกรมตางๆและผูสนใจ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

132 รวมประชุมสมัชชาแหงชาติ เร่ืองคนไทย
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

133 รวมประชุมสัมมนาเร่ือง “วฒันธรรมกับ
ความม่ันคงของสังคม” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

134 รวมเสวนาทางวิชาการงานครบรอบ 100ป 
คุณครู ลมุล ยมะคุปต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

135 กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “นาฏศิลปรวมสมัย” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

136 กิจกรรมพานกัศึกษาวิชาโทนาฏศิลป ไป
รวมในพิธีไหวครูโขน-ละครประจําป 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

137 จัดประชุมสัมมนาพัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมวิชา 
นาฎศิลป 

 
 
 
 
 
 
 
 

138 โครงการพัฒนาอาจารยวิชาสุนทรียภาพ
ของชีวิต เร่ือง “สุนทรียภาพเชิงบูรณาการ 
ศิลปะรวมสมัย” 

35,000 35,000 
 

139 กิจกรรมการศกึษาดูงานการแสดงละคร
เวที “เร่ืองทวิภพ” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

140 กิจกรรมทัศนศึกษาฐานศาสตรทัศนศิลป ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 

กลุมวิชา 
นาฎศิลป 
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141 กิจกรรมทัศนศึกษาศิลปะไทย ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

142 โครงการคนหาทักษะทางสุนทรีย “ชิงกัน
ดัง” บูรณาการสามฐานศาสตร ทัศนศิลป  
ดนตรี และนาฏศิลป 

10,000 10,000 

143 โครงการสุนทรียสูชุมชน ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

144 สอบเกรดดนตรีของนกัเรียนของโครงการฯ 8,000 
(บกศ.) 

8,000 
(บกศ.) 

145 โครงการเปดอบรมหลักสูตรดนตรีระยะส้ัน ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

146 โครงการจัดสงนักเรียนสอบเกรดดนตรี
ของ LONDON COLLEGE OF MUSIC 
EXAMINATIONS 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

147 บรรเลงดนตรีไทยและสากลในงาน
University Fair 2005 ณ ศูนยประชุม
แหงชาติสิริกิตต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

148 KU ACOUSTIC MUSIC AWARD 2005 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

149 บรรเลงดนตรีสากล ณ เทคโนโลยี
ลาดกระบัง , ศูนยลุมพินี, หอประชุม
มหาวิทยาลัย 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

150 บรรเลงดนตรีไทยงานบวงสรวงพระนางฯ  
ณ   ศาลาช่ืนอารมณ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

151 กิจกรรมเทศกาลอาหารสวนดุสิต ณ ลาน
โพลสวนดุสิต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

152 บรรเลงดนตรีสากลกิจกรรมรวมพลังไทย
ตานภยัยาเสพติด ลานโพล สวนดุสิต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

153 บรรเลงดนตรีไทยงานไหวครู หอประชุม
มหาวิทยาลัย 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

154 บรรเลงดนตรีไทยงานแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม ศูนยวัฒนธรรม 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 
 
 
 

กลุมวิชา 
ดนตรี 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

กลุมวิชา 
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155 บรรเลงกลองยาวงานแหเทียนพรรษา ณ 
วัดราชผาติการาม 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

156 บรรเลงดนตรีสากลงานวันเอดสโลก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

157 บรรเลงดนตรีไทยงานงานรอยดวงใจสตรี
ไทยเทิดไทบรมราชินีนาถและวนัสตรี
ไทย ศูนยการคาอิมแพค เมืองทองธานี 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

ดนตรี 

158 โครงการเทศกาลญ่ีปุนคร้ังท่ี 2  ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

159 โครงการวารสารญ่ีปุน “วะ” คร้ังท่ี 1  ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

160 โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาญ่ีปุน ช้ัน
ปท่ี 3-4 เขารับสมัครสอบคัดเลือกทุน
แลกเปล่ียน Jasso ( Short-term Student   
Exchange Promotion Program )        
ประจําป 2549 ตามโครงการความ
รวมมือกทางวชิาการระหวาง
มหาวิทยาลัย     6  แหงของประเทศญ่ีปุน 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 

กลุมวิชา 
ภาษาญี่ปุน 

 
 
 

วันรพ ี161 30,000 
(บกศ.) 

30,000 
(บกศ.) 

โปรแกรมวิชา 
นิติศาสตร 

162 โครงการงานเทศกาลตรุษจนี ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

163 โครงการความรวมมืออบรมภาษาจนี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ
มหาวิทยาลัยการเงินการคาคุนหมิง 

540,000 
(บกศ.) 

540,000 
(บกศ.) 

 
กลุมวิชา 
ภาษาจีน 

 
                                                                          
นักศึกษาที่มผีลงานดีเดนและสรางชื่อเสียง             
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การประกวดท่ีนักศึกษาไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียง 
 
 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ 

ไดรับคัดเลือกใหเปนเยาวชนดีเดน ประจําป 2548 จาก
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 

ไดรับโลหในฐานะเยาวชนอุทิศตนเพื่อสังคมดีเดนจาก
ชมรมผูส่ือสารการทุจริตแหงชาติ 

1 นายภาณุพงศ  ลาภเสถียร 
 (นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร) 

ไดรับคัดเลือกใหเปนเยาวชนดีเดนในโครงการลานกีฬา
ชีวิตใหม ป 2548 ของสภากรุงเทพมหานคร 

2 นายวรชัย  สังขยิ้ม  ไดรับคัดเลือกใหเปนเยาวชนดีเดน ประจําป 2548 จาก
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย (นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย) 

  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาฝร่ังเศส
ธุรกิจ 

3 ไดรับรางวัลยอดเยีย่มการแขงขันตอบปญหาความรู   
ท่ัวไปเกี่ยวกับประเทศฝร่ังเศส 

  ไดรับรางวัลชมเชยการแขงขันพูดบทสนทนา 
  ไดรับรางวัลการจัดบอรดนทิรรศการ 

 
 
 
 
 
                                                                           
การผลิตบัณฑิต 

ผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2548  มีผูสําเร็จการศึกษาท้ังส้ิน 1,157 คน คิดเปน 

88.62 % 94.50 % 

87.11 % 
90.63 % 

66.42 % 
17.13%61 90 % 
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รอยละ  77.29  (คิดจากนักศึกษาปท่ี 4 จํานวน 1,497 คน)  จําแนกตามโปรแกรมวิชา ดังนี ้

0

100

200

300

400

คน 37 196 145 13 309 335 91 31

   ภาษาไทย อังกฤษ อังกฤษธุรกิจ ฝรั่งเศศ บรรณารักษฯ รปศ. จิตวิทยา ศิลปกรรม

54.41% 

 

การสนับสนุนการเรียนรู 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจํา 176 คน  เปนขาราชการ

ครู 64 คน  อาจารยอัตราจาง 109 คน  อาจารยชาวตางประเทศ 7 คน เจาหนาท่ี 17 คน 
 อาจารยประจําทุกระดับตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 1 : 79 
อัตราสวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญา

เอก 1,390 : 1  (13,897.50 : 10) 
 สํานักวิทยบริการ 
 อาจารยประจําผลิตเอกสารประกอบการสอน / ตํารา ส่ือการสอน  จํานวน   

130 รายวิชา 
 ศูนยการศกึษาภาษาอังกฤษดวยตนเอง   สถาบันมีศูนยสงเสริมการเรียนรูดาน

ภาษา เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนกัศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 
 
 
 

   

 ดานการวิจัย 
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การวิจยัเปนภารกิจท่ีสําคัญยิง่ของสถาบันอุดมศึกษานอกเหน่ืองจากการผลิต

บัณฑิต เปนองคประกอบของการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเพื่อมุงสูความเปนเลิศดาน
วิชาการ และเสริมสรางศักยภาพใหมีความสามารถในการแขงขันภายใตสภาวการณปจจุบัน 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรจึงมุงเนนการพัฒนาดานวจิัยดวยรูปแบบตาง ๆ อาทิ การ
จัดอบรมความรูดานการวจิัยใหแกอาจารยและบุคลากรของคณะ การสรางเครือขายความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษา หนวยงานทัง้ในประเทศ และตางประเทศ การจัดทําวารสาร
สําหรับเผยแพรงานวิจยั อันนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถ
ในการสรางงานวิจยับรรลุตามวิสัยทัศนสถาบันและคณะที่ตองการใหมีผลงานวิจัยของอาจารย
เปน 1 ตอ 3 คนตอป               

                             
นโยบาย 
1. สงเสริมใหบุคลากรของคณะทํางานวจิัยและเผยแพรงานวิจยัในสาขาท่ี

เกี่ยวของ ท้ังเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ และการพัฒนาสังคม 
 2. ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในสถาบัน  และนอกสถาบัน  เพ่ือการ

แลกเปล่ียนขอมูล ความรู และเทคนิควิธีดานการวิจัย 
 
 เปาหมาย 
 1.  อาจารยและบุคลากร ไดรับการพัฒนาใหเปนนักวิจยัเพิ่มข้ึน 
 2. มีผลงานวิจยัในสัดสวน งานวิจยั : อาจารย : ตอป  เปน  1 : 3 ตอป ภายในป 
2549    งานวิจยั : โปรแกรมวิชา : ป = 1 : 1 ตอป  ตั้งแตป 2547      
 3. ผลงานวิจัยของอาจารยไดรับการตีพิมพเผยแพร 
 4. มีการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชนได 
 
 กลยุทธ 

 1. รวมมือกับสํานักวิจัยและหนวยงานอ่ืน  เพ่ือฝกอบรมความรู  เทคนิควิธี  ดาน
การวิจัยใหแกอาจารยบุคลากรของคณะ 

 2. มุงเนนการทําวิจัยของโปรแกรมวิชา  และของอาจารย หรือนักศึกษาแบบคณะ
บุคคลมากกวางานวิจัยรายบุคคล 
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 3. รวมมือกับคณะอ่ืน  ๆ  และหนวยงานในสถาบันเพื่อจัดทํากรอบภาระงาน  ดาน
การวิจัยเสนอสถาบัน 

 4. รวมมือกับหนวยงาน  สถาบัน  องคกรตางประเทศ  เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล 
ความรู และบุคลากรดานการวิจัย ตลอดจนการทํางานวิจัยรวมกัน 

 
 จํานวนงานวิจัยของคณะ 
 ในปการศึกษา 2548 อาจารยและบุคลากรมีการทํางานวิจัยท้ังงานวิจัยเดี่ยว 

และงานวิจัยกลุม   รวมจํานวน      3    เร่ือง  จาก 9 โปรแกรมวิชา  ดังนี้ 
       1.เครือขายเสมือนชวยการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารฟง-พูด 
สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  
        2. โครงการพัฒนาศักยภาพของคนในทองถ่ินในการบริหารจัดการทองเท่ียวและ
เสนทางทองเท่ียวอยางเปนระบบและยั่งยนื โครงการยอยการฟนฟูการทองเท่ียวชุมชน
บางกอกใหญใหยั่งยืนพื้นท่ีบางกอกใหญ 
        3. บทเรียนคอมพิวเตอรดวยตนเอง รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต เร่ืองนาฏศิลป 

      
 จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนตออาจารยประจําทุกระดับ  :    
 
 

 การบริการวิชาการสูทองถิ่นและสังคม 
 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีนโยบายใหการสงเสริมและสนับสนุนให
โปรแกรมวิชาและหนวยงานในสังกัดคณะดําเนินโครงการกิจกรรม การใหบริการดานวิชาการ
แกทองถ่ินและสังคม โดยใชฐานศักยภาพความรู ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตนบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ตอบสนองความตองการทางวิชาการทองถ่ิน 
สังคมและประเทศ 
   
 นโยบาย 



 

  

38 

 1.  สนับสนุนสงเสริมการจัดฝกอบรมทางวิชาการดานภาษาตางประเทศให
ตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศ 
 2.  สนับสนุนสงเสริมการจัดฝกอบรมทางวิชาการดานภาษาไทย   สําหรับชาว
ตางประเทศ ตามความตองการของหนวยงาน องคกรในประเทศและตางประเทศ 
 3.  สนับสนุนสงเสริมความรวมมือระหวางคณะและ/หรือโปรแกรมวิชากับ 
องคกรภาครัฐและเอกชนในการใหบริการทางวิชาการ  

 4.   สงเสริมใหโปรแกรมวิชาจัดกิจกรรมใหบริการทางวิชาการใหแกชุมชนและ
สังคม 

 
 

 เปาหมาย  
 1. มีโครงการบริการทางวิชาการทุกโปรแกรมวิชา ทุกป 
 2. มีหลักสูตรการฝกอบรมระยะส้ัน เพ่ือการบริการทางวิชาการและเพ่ิมรายได 
 3. โครงการสอนดนตรีสําหรับบุคคลภายนอก มีจํานวนผูเรียนเพิ่มข้ึน 
 4. โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับบุคคลภายนอกมจีํานวนผูเรียนเพิ่มข้ึน 
 5. มีโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการทุกภาคเรียน 
 6. มีโครงการบริการวิชาการแกชุมชนหลากหลายรูปแบบ เชน คายภาษาอังกฤษ 
 
 กลยุทธ 

 1. สนับสนุนใหโปรแกรมวิชาดานภาษาตางประเทศจัดการฝกอบรมภาษา-
ตางประเทศเพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคล  หนวยงาน  องคกร  ท้ังโดยคํานึงท้ังดาน
บริการวิชาการ และเชิงธุรกิจ 

 2. สนับสนุนการฝกอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของบุคลากร หนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

 3. สนับสนุนโครงการฝกอบรม  เฉพาะเร่ืองท่ีโปรแกรมวิชาหรือหนวยงานของ
คณะท่ีมีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาไปเปนศูนยความเปนเลิศเฉพาะดาน 

 4. สนับสนุนสงเสริมการใหบริการทางวิชาการตามโครงการความรวมมือ
ระหวางคณะและหรือโปรแกรมวิชากับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
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 5. ใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อ
การเผยแพรและปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 

6.  จัดใหมีโครงการอบรมดานวิชาการแกบุคคลท่ัวไป 
 
 

  กิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการสูทองถ่ินและสังคมปการศึกษา 2548 
  
 คณะ/โปรแกรมวิชาจัดกิจกรรมใหบริการทางวิชาการสูทองถ่ินและสังคม 
จํานวน 30   โครงการ  ดังนี ้
 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ งบใชจริง ผูรับผดิชอบ 

รวมกับสมาคมหองสมุดโครงการสัมมนาเพื่อ
เตรียมการจดังานสัปดาหหองสมุด ปท่ี 31 เร่ือง
พระธรรม-โกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) : คนไทยท่ี
โลกยกยอง 

1 งบประมาณของหองสมุด
สมาคมแหงประเทศไทย 

2 การประมวลผลขอสอบบริษัท AIS  
 

งบประมาณของบริษัท AIS 

3 โครงการถนนย้ิม 
 

งบประมาณของกระทรวง
คมนาคม 

4 โครงการสรางสรรคบานหนังสือสูโรงเรียน      
เทศบาลบานเขาตะเกียบ จ.ประจวบตีรีขันธ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 

โปรแกรมวิชา 
บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศ

ศาสตร 
 
 

โครงการจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ันเพิม่ทักษะ
การฟง พูดภาษาอังกฤษระดบักลาง สําหรับ
ขาราชการกลุมพัฒนาระบบบริหารสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

5 30,000  
(เงินฝากถอน

คืน) 

30,000  
(เงินฝากถอน

คืน) 

6 โครงการเสริมทักษะความรูภาษาและวัฒนธรรม
ไทยใหแกนักศึกษาชาวจีน 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 
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7 การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ตามโครงการเตรียมฝกประสบกาณณวิชาชีพ 
สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอมช้ันปท่ี 1 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

8 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท 

 
25,000 25,000 

9 โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชน 
 

95,900 95,900 

10 โครงการอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

12,000 12,000 

11 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท  ณ โรงเรียน 
ซําผักหนาม เขตอุทยานแหงชาติภูผามาน  
อ. ชุมแพ จ. ขอนแกน  

20,000 
(เงินบริจาค 

76,000) 

86,000 

 

โปรแกรมวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

 
 
 

โปรแกรมวิชา 
ภาษาอังกฤษ 

12 โครงการอบรมใหความรูเร่ืองการใหคําปรึกษา
ปญหายาเสพติดเพศศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และตอบปญหาทางโทรศัพท 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

13 โครงการพัฒนาส่ิงแวดลอม (ปลูกปาชายเลน) 15,000 
(งบประมาณ

นศ.) 

15,000 
(งบประมาณน

ศ.) 

 
 

โปรแกรมวิช 
จิตวิทยา 

14 วิทยากรในโครงการเลือกตั้ง สส.และสว.2549 ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

15 วิทยากรรวมในงานวจิัยเร่ืองสันติวิธีมุมมอง
ความหมายของเยาวชนในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

กลุมวิชา 
ประวัติศาสตร 

16 คณะอนกุรรมการอํานวยการจัดงานสัมมนา
ระดับชาติ เร่ือง โรคเอดส คร้ังท่ี 10 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

17 โครงการออกบูธสาธิต  จําหนายเคร่ืองหอมน้ําอบ 
น้ําปรุง 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

18 โครงการเชิญวิทยากรนวดแผนไทย ใหกับ
นักศึกษาชาวจนี จากมหาวิทยาลัยชนชาตกิวางสี 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 

กลุมวิชา 
สังคมวิทยา 
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19 ว ิทยากรบรรยาย เร่ือง “กฎหมายแพทยแผนไทย” 

สําหรับนักศึกษาแพทยแผนไทย ของโรงเรียน

แพทยแผนไทย วัดโพธ์ิ จ. กรุงเทพฯ โดย ผศ. อุทิศ  

เชาวลิต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

20 ผูดําเนินรายการวิทยุ เร่ือง “สังคมและวัฒนธรรม

ไทย” ทางสถานีวิทยุ F.M.108.0 Mhz  โดย ผศ. 

อุทิศ  เชาวลิต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

21 วิทยากรบรรยายวิชา “สังคมไทย” ใหกับนักศึกษา

พยาบาลบรมราชชนนี โดย ผศ. เชาวลิต  สวัสดิผล 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

22 วิทยากรบรรยายวิชา “ไทยศึกษา”ใหกับนักศึกษา

พยาบาลบรมราชชนน ีโดย อ.ประภาส  ทองนิล 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

23 โครงการออกคายอาสาพัฒนา  ณ โรงเรียนบานเขา
แกงเวียง อ.ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี  

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

24 รวมการเสวนาวิชาการเร่ือง “วิถีแหงภูมิปญญา ณ 

ศูนยมานษุยวทิยาสิรินธร” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

25 รวมสัมมนาวชิาการ เร่ือง เหลียวหลังแลหนัส 
แผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระ
มหาเจษฎาราชเจา ณ จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 
 
 
 

กลุมวิชา 
สังคมวิทยา 

26 รวมการประชุมวิชาการ เร่ือง ประวัติศาสตร
ทองถ่ินเสนทางสูอนาสศูนยวัฒนธรรมฯ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

27 การบรรยาย  เร่ือง ประวัติศาสตรไทดํา ในประเทศ
ไทย ณ ศูนยมนุษยวิทยา สิรินธร 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

28 โครงการสวนดุสิตสรางสรรคเลานิทานใหนองฟง ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 

29 โครงการสงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมใน
มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. กลุมวิชา
ภูมิศาสตร 

30 โครงการรณรงคเผยแพรความรูและติดตาม
สถานการณการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(ก.ย. – ต.ค.) 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. โปรแกรมวิชา 
รัฐศาสตร 
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โครงการจัดสอน/ฝกอบรมบุคคลภายนอก 

 
 คณะมุนษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการใหบริการทางวิชาการเชิงธุรกิจ
สัมพันธ สําหรับบุคคลภายนอกทั้งคนไทยและชาวตางประเทศ 2 โครงการ คือ 

 
  โครงการสอนดนตรีสําหรับบุคคลภายนอก 

การดําเนนิงานของโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอกเปนโครงการตอเนื่องท่ี
เปดสอนมาเปนระยะ 18 ป ไดรับความสนใจจากผูเรียนมาโดยตลอด และไดพัฒนาอยาง
สมํ่าเสมอต้ังแตการพัฒนาหลักสูตร การสอบเกรดดนตรี การจดัทําคูมือสอบเกรดดนตรีและ
สงนักเรียนดนตรีของโครงการฯ สอบเกรดดนตรีของสถาบันการดนตรีอ่ืน ๆ เชน Trinity 
College of London และ London College of Music Examinations เปนตน ในอนาคตทาง
โครงการมีแผนพัฒนาเปนศูนยสอบเกรดดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไป 

วิชาท่ีสอน ไดแก ดนตรีไทย เปยโน กตีาร ไวโอลิน เคร่ืองเปา กลอง ขบรอง 
ทฤษฎีดนตรีสากล 

 
  โครงการสอนนาฎศิลปสําหรับบุคคลท่ัวไป 

         คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรโดยกลุมวิชานาฏศิลป จัดสอนนาฏศิลป
สําหรับเยาวชนท่ีสนใจดานนาฏศิลป โดยการเปดอบรมวันเสารและอาทิตย  ซ่ึงไดรับความ
สนใจจากผูปกครองสงบุตรหลานมาอบรมเปนจํานวนมาก    นอกจากอบรมแลวยังไดรวมการ 
แสดงในโอกาสตางๆ เปนการเผยแพรวัฒนธรรมไทยดวย 
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 คณะมุนษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความตระหนกัในคุณคาและ
ความสําคัญของศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ท้ังในแงของวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของ
ชาติและวฒันธรรมสากล มีความจําเปนจะตองดําเนินกิจกรรมปลูกฝงใหนักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลท่ัวไปเกิดการเรียนรูเขาใจ และยอมรับปฏิบัติใหดํารงอยูไดอยางเหมาะสม โดย
กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินงานใหประสิทธิภาพ 

 

 นโยบาย 
 1. มุงเนนการสรางความรู  ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะและ            

วัฒนธรรมไทยใหแกบุคลากร นักศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย  ตลอดจนบุคคลท่ัวไป 
 2. สนับสนุนใหคณะ  โปรแกรมวิชา  จัดกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปะและ

วัฒนธรรมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือเผยแพรสูสังคม 
 3. ใหความรวมมือกับหนวยงาน องคกรท้ังภายใน และ ภายนอกมหาวทิยาลัย  

เพื่อดําเนนิกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการรวมมือหนวยงานในตางประเทศ 
 4. สนับสนุนสงเสริมการสรางระบบขอมูลดานศาสนา   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 5. สนับสนุนสงเสริมการเผยแพรศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมใหแพรหลายท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ 
 6. ใหมีแผนงานดานเผยแพรศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม    รวมท้ังระบบการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรมเพื่อนํามาปรับปรุงตอไป 
 7. สนับสนุนใหมีการวิจัยดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 8. สนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการเผยแพร    และ

แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม ท้ังดานองคความรู กิจกรรม และบุคลากร 
 เปาหมาย 
 1. นักศึกษาเขารวมโครงการ/กิจกรรม ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 2.มีการศึกษาคนควา วิจัย ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
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 กลยุทธ 
 1. สนับสนุนใหโปรแกรมวิชาจัดกิจกรรมเผยแพรความรูดานศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรมอยางสมํ่าเสมอ โดยการดําเนินการเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ 
 2. รวมมือกับหนวยงานองคการภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อรวมกันจัดกิจกรรมดานการเผยแพรศาสนา ศิลปและวฒันธรรม ใหแกชาว
ไทยและชาวตางประเทศ 

 3. ดําเนินโครงการเผยแพรและฝกอบรมดานภาษาไทย ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยแกเยาวชนไทย และผูสนใจในตางประเทศ 

 4. สนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางโปรแกรมวิชาภาษาไทยกับองคกรใน
ประเทศและตางประเทศ เพือ่การอบรมเผยแพรความรูดานภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใหแก
ชาวตางประเทศ 

 5. รวมมือกับหนวยงานในสถาบัน ดําเนนิโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรกับ
หนวยงานหรือสถาบันในตางประเทศ เพือ่การใหการศึกษา อบรมเผยแพรภาษา ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

 6. สนับสนุนใหนักศึกษาจดักิจกรรมทางดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้ังใน
สถาบันและนอกสถาบัน โดยการมีสวนรวมของชุมชนและสังคม 

 7. สนบัสนุนใหโปรแกรมวชิา นักศึกษา จดักิจกรรมเผยแพรความรูในวันสําคัญ
ทางศาสนาและวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมของสังคม 
 
 

การเรียนการสอน 
 
การจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาท่ีมีรายวิชาดานศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม ไดแก รายวิชาคติชนวิทยา  ไทยศึกษา จริยธรรมศาสตร ภาษากับสังคม ความจริง
ของชีวิต วิถีไทย   นอกจากรายวิชาท่ีมีเนื้อหาโดยตรงแลว ยังมีการสอดแทรกความรูดาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการในกจิกรรมการเรียนการ
สอนทุกรายวชิา 

การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาทางดานภาษา ศิลปะ และวฒันธรรม เชน 
การคนควาเร่ืองทอง ของเลนของไทย ฯลฯ 
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กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปการศึกษา 2548 
 

คณะ/โปรแกรมวิชา จดักิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 54  โครงการ ดงันี้ 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ งบใชจริง ผูรับผดิชอบ 

โครงการคิดเพิ่มเติมคาภูมิปญญาทองถิ่นป 2 
ตอน จากสังคมการเรียนรูสูทองถ่ิน 

1 25,000 
(บกศ.) 

25,000 
(บกศ.) 

2 โครงการรอยรักสานใจบรรณารักษศาสตร ไมใช งปม. 
 

ไมใช งปม. 

3 โครงการตนกลาสวนดุสิต เทิดพระเกียรติ 73 
พรรษามหาราชินี 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
โปรแกรมวิชา 
บรรณารักษ 
ศาสตร 

และสารนิเทศ
ศาสตร 

4 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท  ณ โรงเรียน 
ซําผักหนาม เขตอุทยานแหงชาติภูผามาน  
อ. ชุมแพ จ. ขอนแกน  

20,000 
(เงินบริจาค 

76,000) 

86,000 โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

5 การเรียนรูวัฒนธรรมไทย : เมืองโบราณ ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

6 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ    20,000 
(บกศ.) 

20,000 
(บกศ.) 

7 โครงการตามรอยวัฒนธรรมไทยท่ีกาฬสินธุ 40,000 
(บกศ.) 

40,000 
(บกศ.) 

8 โครงการเสวนาธรรมะและปุจฉา- วิสัชนา    

“วิธีธรรมนาํสุขในยุคประหยัด” 
26,000 
(บกศ.) 

26,000 
(บกศ.) 

9 โครงการรวยรินกล่ินภูมิปญญาไทย 92,000 
(บกศ.) 

92,000 
(บกศ.) 

 
 
 
 

โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 

 
 

 

โครงการ “วันไหวครู โปรแกรมวิชาจิตวิทยา
และงานวันสานสัมพันธนองพ่ีจิตวิทยา” 

9,500 9,500 โปรแกรมวิชา 10 
จิตวิทยา 

11 โครงการออกคายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบาน

แกงเวยีง อ.ศรีสวัสด์ิ จ. กาญจนบุรี 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

12 โครงการปลูกปาชายเลน ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

กลุมวิชา 
สังคมวิทยา 
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13 โครงการแบงปนของเพ่ือนอง ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

14 โครงการเด็กดอย ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

15 โครงการแบงปนน้ําใจผูสูงอายุ ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

16 โครงการออกบูธสาธิต จําหนายเคร่ืองหอม 
น้ําอบ น้ําปรุง 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

17 โครงการสอนนวดแผนไทย ใหนกัศึกษาชาวจีน 
จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

18 ว ิทยากรบรรยาย เร่ือง “กฎหมายแพทยแผน

ไทย” สําหรับนักศึกษาแพทยแผนไทย ของ

โรงเรียนแพทยแผนไทย วัดโพธิ ์จ. กรุงเทพฯ 

โดย ผศ. อุทิศ  เชาวลิต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

19 ผูดําเนินรายการวิทยุ เร่ือง “สังคมและ

วัฒนธรรมไทย” ทางสถานีวิทยุ F.M.108.0 

Mhz  โดย ผศ. อุทิศ  เชาวลิต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

20 วิทยากรบรรยายวิชา “สังคมไทย” ใหกับ

นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี  

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

21 วิทยากรบรรยายวิชา “ไทยศึกษา”ใหกับ

นักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี  

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กลุมวิชา 
สังคมวิทยา 

 
 

 
 
 

 
 

 

22 โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับบุคคลท่ัวไป ท้ัง
นาฏศิลปไทย และนาฏศิลปสากล 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

23 โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับบุคคลภายนอก
ชวงปดเทอม “สานศิลปสูลูกหลาน” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

24 โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับนักศึกษาจนี จาก
มหาวิทยาลัยกวางสี 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

25 จัดการแสดงงานตอนรับนักศึกษาจนีจาก
มหาวิทยาลัยกวางสี ท่ีหอประชุมมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดสิุต  วันท่ี 10 มิถุนายน 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 

กลุมวิชา 
นาฎศิลป 

 
 
 
 



 

  

47 

26  จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลปรวมแสดง ใน
งานวันตอตานยาเสพติด ณ ลานโพธ์ิ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   วันท่ี 24 
มิถุนายน 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

27 จัดการแสดงนาฏศิลป ในงานงานเล้ียงตอนรับ
คณะผูเขารวมการประชุมวิชาการของ การไฟฟา
สวนภูมิภาค ท่ีโรงแรมมิราเคิลแกรนด  วันท่ี 1 
สิงหาคม 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

28  จัดการแสดงนาฏศิลปในงานเล้ียงรับรองกลุมผู
เขาประชุมสงเสริมสุขภาพโลกคร้ังท่ี 6  ท่ี
หอประชุมสโมสรกองทัพเรือ พระราชวังเดิมฯ  
วันท่ี 7 สิงหาคม 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

29 จัดการแสดงนาฏศิลปในงานประชุมสงเสริม
สุขภาพโลกคร้ังท่ี 6 ท่ีองคการสหประชาชาติ        
วันท่ี 7-11 สิงหาคม 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

30 จัดการแสดงนาฏศิลปในพิธีเปดบริษัท AXZO 
NOBEL และตอนรับผูบริหารจากตางประเทศ 
วันท่ี 13 กนัยายน 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

31 จัดการแสดงนาฏศิลป ในงานเล้ียงสังสรรค
นักศึกษาจีนท่ัวประเทศที่โรงแรมเดอะพาลาส
โซ  วันท่ี 18 กนัยายน 2548 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

32 จัดการแสดงนาฏศิลป ในงานเกษยีณอายุฯ คณะ
มนุษยฯ ท่ีหองกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
วันท่ี 23 กนัยายน 2548 เวลา 11.30 น. 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

33 จัดการแสดงนาฏศิลป ในงานเกษยีณอายุฯ 
นักศึกษากลุมผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ศูนยหนองคาย ท่ีหองกุมาริกา 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส  วันท่ี 23  กันยายน 
2548 เวลา19.00 น. 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมวิชา 
นาฎศิลป 
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34 ผูบรรยายประวัติขอมูลหอศลิปวัฒนธรรม     
นักศึกษาโปรแกรมตางๆและผูสนใจ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

35 รวมประชุมสมัชชาแหงชาติ เร่ืองคนไทยกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

36 รวมประชุมสัมมนาเร่ือง “วฒันธรรมกับความ
ม่ันคงของสังคม” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

37 รวมเสวนาทางวิชาการงานครบรอบ100ป
คุณครูลมุล ยมะคุปต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

38 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “นาฏศิลป
รวมสมัย” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

39 กิจกรรมพานกัศึกษาวิชาโทนาฏศิลป ไปรวมใน
พิธีไหวครูโขน-ละครประจําป 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

40 ทัศนศึกษาฐานศาสตรทัศนศิลป ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

41 ทัศนศึกษาศิลปะไทย ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

42 โครงการคนหาทักษะทางสุนทรีย “ชิงกันดัง” 
บูรณาการสามฐานศาสตร ทัศนศิลป  ดนตรี และ
นาฏศิลป 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 
 
 
 
 

กลุมวิชา 
นาฏศิลป 

43 กิจกรรมการจาํลองพิธีกรรมและประเพณตีาง ๆ 
ในชุมชนทองถ่ิน 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. โปรแกรมวิชา 
รัฐศาสตร 

44 โครงการงานเทศกาลตรุษจนี ไมใช งปม. ไมใช งปม. กลุมวิชา 
ภาษาจีน 

45 บรรเลงดนตรีไทยและสากลในงานUniversity 
Fair 2005 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

46 KU ACOUSTIC MUSIC AWARD 2005 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

47 บรรเลงดนตรีสากล ณ เทคโนโลยีลาดกระบัง , 
ศูนยลุมพินี, หอประชุมมหาวิทยาลัย 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

48 บรรเลงดนตรีไทยงานบวงสรวงพระนางฯ        
ณ   ศาลาช่ืนอารมณ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 

กลุมวิชา 
ดนตรี 
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49 บรรเลงดนตรีสากลกิจกรรมรวมพลังไทยตานภัย
ยาเสพติด ลานโพล สวนดุสิต 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

50 บรรเลงดนตรีไทยงานไหวครู หอประชุม
มหาวิทยาลัย 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

51 บรรเลงดนตรีไทยงานแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 
ศูนยวัฒนธรรม 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

52 บรรเลงกลองยาวงานแหเทียนพรรษา  
ณ วดัราชผาติการาม 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

53 บรรเลงดนตรีสากลงานวันเอดสโลก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

54 บรรเลงดนตรีไทยงานงานรอยดวงใจสตรีไทย
เทิดไทบรมราชินีนาถและวนัสตรีไทย ศูนย
การคาอิมแพค เมืองทองธานี 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. 

 
 
 

กลุมวิชา 
ดนตรี 
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กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับสถาบันและพระมหากษตัริย   
  
 จัดโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 73 พรรษา มหาราชิน ี

 

  กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับศาสนา 
       
นํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมงานสัปดาหเผยแพรพุทธศาสนา 

 

  กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทางจิตใจ 
 1. พิธีไหวครู 
 2. พิธีบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2548 ของคณะและโปรแกรม
วิชา 
 3.  พัฒนาจิตและชีวิต 
 4. เสวนาธรรมะและปุจฉา-วิสัจนา “วิธีธรรมนําสุขในยคุประหยดั” 
 5. โครงการแบงปนของเพ่ือนอง 
 6. โครงการแบงปนน้ําใจผูสูงอายุ 

  

 กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจําวัน  

 
 1. การศึกษาดูงานจิตวิทยาอุตสหกรรมในภาคเกษตร 
2. โครงการเรียนรูรวมกนัแบงปนเติบโต 

 3. โครงการแตกหนอตนกลานําปญญาสูสังคม 
 4. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาและบุคลิกภาพ 
 5. โครงการจดัสัมมนาเร่ือง “สัมภาษณงานอยางไร...ใหไดงาน” 
 6. โครงการอบรมใหความรูเร่ืองการใหคําปรึกษาปญหายาเสพติด เพศศกึษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวติและตอบปญหาทางโทรศัพท 
 7. โครงการสานสายใยสัมพันธ 
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กิจกรรมการพัฒนาและสรางมาตรฐานท่ีแสดงรากเหงาของศิลปวัฒนธรรม 
 
1. โครงการ “รวยรินกล่ินภมิูปญญาไทย”  
2. โครงการ “วันภาษาไทยแหงชาติ” 

              3. กิจกรรมการจําลองพิธีกรรมและประเพณีตาง ๆ ในชุมชนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
                                  
    
 
         

สารสนเทศ                                                                                 

 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดปรับปรุง

และพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศของคณะ โดยการสนับสนุนสงเสริมอยางดียิง่ จาก
สถาบันซ่ึงมีระบบเครือขายสารสนเทศและโทรคมนาคมท่ีทันสมัย มี website ของคณะและ 
website ของโปรแกรมวิชาสังกัดคณะ เพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการบริหารจัดการ การศึกษา
คนควา การตดิตอส่ือสาร เผยแพร และประชาสัมพันธ ซ่ึงสามารถเขาถึงไดจาก  
 1. http://www.dusit.ac.th/department/faculty/ 

2. http://www.dusit.ac.th/department/faculty/~ตามดวยช่ือโปรแกรมวชิาเปน
ภาษาอังฤษ 

 
 

 

http://www.dusit.ac.th/department/faculty/
http://www.dusit.ac.th/department/faculty/%7E%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://www.dusit.ac.th/department/faculty/%7E%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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 บุคลากร 
 

จํานวนบุคลากร   ท้ังหมด 198 คน 

146

27

3

อาจารย ผศ. รศ.

1 17
64

7

109

ขาราชการครู อ.อัตราจาง
ชาวตางชาติ เจาหนาที่

ั ิ ั

 
 
 
     
  
   
  
  
 

 
 

จํานวนอาจารยจําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ 
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จํานวนบุคลากรจําแนกตามโปรแกรมวิชาและกลุมวิชา 
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ภาษาไทย อังกฤษ

ธุรกิจ ธุรกิจ กษฯ

รปศ . จิตวิทยา

ร ศึกษา

ดนตรี นาฎศิลป รัฐศาสตร

กรรม

อังกฤษ ฝร่ังเศส บรรณารั นิติศาสต สังคม ศิลป
  
 
 
 
 

จํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
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พัฒนาบุคลากร 
 
 
 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและ

บุคลากรสังกัดคณะเขารวมประชุมสัมมนา ฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรู โลกทัศน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ในปการศึกษา 2548 อาจารยและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ศึกษาตอในระดับปริญญาโท เอก ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ดวยการรับ
ทุนจากรัฐบาลไทย มหาวิทยาลัย และทุนสวนตัว ดังนี้ 

ปริญญาเอก  ตางประเทศ  7  คน 
   ในประเทศ  9 คน 
ปริญญาโท  ในประเทศ  7 คน 

 
ดานการเขารวมประชุม สัมมนา และฝกอบรมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรอ่ืนๆ 
ในประเทศ คณะสงอาจารยเขารวมเพ่ือสงเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูน
ความรู ความคิดและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวนกวา 100 โครงการ โดยอาจารยและบุคลากร
เขารวมประชุมอบรม อยางนอยคนละ 3 หลักสูตรตอป 
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 ดานการเงินและงบประมาณ 
 

 คาใชจายเงินบํารุงการศึกษา ท้ังหมด  511,030.00 บาท 
 คาใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ท้ังหมด 876,700.00 บาท 

 

 
 

 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
    
  ระบบการประกันคุณภาพเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน  นอกเหนือจาการเตรียมพรอมเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
และจากองคกรภายนอกแลว ยังเปนสวนสําคัญในการสรางความเช่ือม่ันศรัทธาของสังคมอัน
จะนําไปสูการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในการแขงขันและอยูรอดไดอยางม่ันคงยั่นยืน 
 

นโยบาย  
 1. สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะใหมีความรู  ทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน 
 2. สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยมีส่ือการเรียนท่ีทันสมัย และมีคุณภาพเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน ดวยวิธีท่ีหลากหลาย 
 

เปาหมาย  
 1. ทุกโปรแกรมวิชามีอัตรากาํลังสายสอนเพียงพอ 
 2. ทุกโปรแกรมวิชามีเจาหนาท่ีสายสนับสนนุอยางนอยโปรแกรมวิชาละ 1 คน   
 3. อาจารยและบุคลากรมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
 4. คณะ / โปรแกรมวิชาผานการตรวจประเมินภายใน 
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 กลยุทธ 

1. สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรของคณะท้ังอาจารย   เจาหนาท่ีเขารับการ 
อบรมความรู วิชาการและทักษะดานเทคโนโลยีสนเทศเพื่อนําไปใชพฒันาการเรียนการสอน 
 2. สนับสนุนสงเสริมใหโปรแกรมวิชามีสื่ออุปกรณการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 
 3. สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยผูสอน  ผลิตเอกสารตําราและงานวิจัย  เพื่อการ
เรียนการสอนและการเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ 
 4. รวมมือกับสํานักวิทยบริการ เพื่อจัดหาส่ืออุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
และเพียงพอ 
 5. ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับคณะและ
โปรแกรมวิชาอยางตอเนื่อง 
 6. สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เอื้อตอการจัดการศึกษา    นอก
ระบบราชการ ท่ีตอบสนองความตองการของหนวยงาน และการประกอบอาชีพอิสระ 
 



 

  

57 

 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ ปการศึกษา 2548  
 

1. นางเฉิดฉิน  สุกปล่ัง  คณบด ี ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 2. ผศ.ดร.ศักดิชั์ย  เกยีรตินาคินทร  รองคณบด ี   

3. ผศ.เฟองฟา  บุญถนอม  รองคณบดี  รองประธานกรรมการ 
4. นางอภิรดี  ผลประเสริฐ หัวหนาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
4. นางรักษศิริ  ชุณหพนัธรักษ  หัวหนาโปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการ 
5. นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธ์ิ  หัวหนาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิ กรรมการ 
6. นางสาวพิมพวัลคุ  สุวรรณทัต  หัวหนาโปรแกรมวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกจิ กรรมการ 
7. นางบุญญลักษม  ตํานานจติร หัวหนาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรฯ กรรมการ 

หัวหนาโปรแกรมวิชานิติศาสตร กรรมการ 8. นางสาวอุษา  จิระวัฒนาสมกุล  
9. นายสมศักดิ ์ เจริญพูล หัวหนาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
10. นางสาวอัมพร  ศรีประเสริฐสุข  หัวหนาโปรแกรมวิชาจิตวิทยา กรรมการ 
11. นายยอดชาย  ชุติกาโม หัวหนาโปรแกรมวิชารัฐศาสตร กรรมการ 
12. นายวรัตน  อินทสระ หัวหนาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม กรรมการ 
13. ผศ.เชาวลิต  สวัสดิ์ผล หัวหนาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน กรรมการ 
12. ผศ.อุรณี  โคตรสมบัติ หัวหนากลุมวชิาดนตรี กรรมการ 
13. นางวรพรรณ  กีรานนท หัวหนากลุมวชิานาฎศิลป กรรมการ 
14. ดร.บุบผา  อยูทรัพย หัวหนาสํานักงานคณะฯ กรรมการและ 

เลขานุการ 
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 บทบาทและหนาท่ี  
 ใหคณะกรรมการมีบทบาทและหนาท่ีเกีย่วกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 
 1. กําหนดนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศกึษาระดับคณะ    และ  
โปรแกรมวิชาใหสอดคลองกับภารกจิและนโยบายของสถาบัน 
 2. จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของคณะ และโปรแกรมวิชาท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 3. ดําเนินการใหมีระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. ติดตามตรวจสอบและใหคําแนะนําดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกโปรแกรม
วิชา และหนวยงานในสังกัดคณะ 
 5. ดําเนินการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพของคณะ 
 6. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกีย่วของเพื่อการประกันคุณภาพ 
 7. แตงต้ังบุคคลคณะบุคคลหรือคณะทํางาน เพื่อใหปฏิบัตงิานเกีย่วกับการประกัน
คุณภาพของคณะ 
 8. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพของคณะ 
 9. จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา  2547 เพื่อเสนอสถาบัน 
 10. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีสถาบันมอบหมาย 
 

  

 ประธานกรรมการ   
มีหนาท่ีกํากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ    ใหดําเนินไปอยางมี   

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 

 รองประธานกรรมการ  
มีหนาท่ีกํากับดูแลและปฏิบัติงานตามท่ีประธานมอบหมาย  และในกรณีประธานไม

อยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานคนหน่ึงปฏิบัติหนาท่ีแทน 
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เลขานุการ  ใหมีหนาท่ีดังตอไปน้ี  
 1. จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการหรือ
ประธานกําหนด 
 2. จัดเตรียมเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม 
 3. เก็บรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพของคุณภาพของคณะ 
 4. จัดทํารายงานการประกันคุณภาพของคณะ 
 5. ติดตอประสานงานกับหนวยงานในคณะและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วของเพื่อใหการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพดาํเนินไปดวยด ี
 6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
 

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ  

 
 บุคลากรของคณะมีความตระหนกัและเหน็ความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา บุคลากรทุกฝายทุกระดับใหความรวมมือเปนอยางด ี
 โปรแกรมวิชาทุกโปรแกรมวิชามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและมี
แผนปฏิบัติการ มีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
 
 แผนในปการศึกษา 2548 

  
  คณะจะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยจะมีคูมือการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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            การประชาสัมพันธ 
   
  การประชาสัมพันธ คณะมีนโยบายใหมีการประชาสัมพันธ ผาน Website  
ของคณะท่ี Website :     http://www.dusit.ac.th/new_ver7/faculty/humen/index.html และ 
Website ของโปรแกรมวิชา   เชน   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
http://dusithost.dusit.ac.th/~info-science/ จัดทําเอกสาร แผนพับ เผยแพร ปรัชญา วิสัยทัศน 
จัดปายนิทรรศการเผยแพรภาพกิจกรรมการดําเนินงานของคณะ และโปรแกรมวิชา ตดิตาม
สอบถามและรับฟงความคิดเห็นจากการสนทนาพบปะกบับุคลากรของมหาวิทยาลัย   และ
บุคคลภายนอก เพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแนวการดาํเนินงานใหดข้ึีนในปตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dusit.ac.th/new_ver7/faculty/humen/index.html
http://dusithost.dusit.ac.th/%7Einfo-science/
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แผนเรงรัดเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2546 - 2549 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
 
 

1. หลกัการ 
 
 จากเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงเนนการจัด
การศึกษาเพื่อ “พัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จติใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข” ประกอบกับนโยบายรัฐบาล ท่ีจะปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคม
แหงความรู สรางทุนทางปญญา ใหสามารถนําพาประเทศรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและ
สังคมได โดยยึดหลัก “การศึกษาสรางชาติ สรางคน สรางงาน” สถาบันการศึกษาซ่ึงมีภารกิจ
หลักใน   การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองตระหนกัในการวางแผน
พัฒนาโดยยึด “คน” เปนศูนยกลาง สรางองคความรูเพื่อพัฒนาคนใหเปนคนดี คนเกง มีความรู 
คิดเปน  ทําเปน รูเทากันการเปล่ียนแปลงสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน สามารถพึ่งพาตนเอง และ
อยูรอดไดภายใตการเปล่ียนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอม อันจะ
นําไปสูการพฒันาท่ียั่งยืนและพึงประสงคของสังคมไทย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ตระหนักถึงความสําคัญ
การตอบสนองนโยบาย แนวคิดและการพัฒนาดังกลาว จึงดําเนนิการจัดทําแผนเรงรัดเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2546 - 2549 
 

2. วัตถุประสงค 
   
 2.1  เพื่อใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   เรงรัดพัฒนาการจดัการศึกษาให
ผูเรียนมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม มีวินยั มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต มีพลังความคิด
สรางสรรค สรางนิสัยรักการอาน สามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีจิตสํานึกในการ
สรางงานดวยตนเอง ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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 2.2  เพื่อสรางองคความรูและภูมิปญญาไทยดวยการวิจยั โดยการพัฒนานักวจิัยใน
สาขาวิชากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีความสามารถในการสรางผลงานวิจัยท่ี
ตอบสนองตอการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
 

3. เปาหมายผลผลิตและตัวช้ีวัด 
 

เปาหมายผลผลิต ตัวช้ีวดัผลผลิต 
ผลิตบัณฑิตในปริมาณท่ีเหมาะสม 1. 1. นักศึกษาใหมแตละโปรแกรมวิชามี 

    จํานวนตรงตามแผนรับประจําป 
2. ผลิตบัณฑิตสนองความตองการของ 
     บุคคลและสังคม 

2. รอยละของความพึงพอใจที่สํารวจ 
    จากผูประกอบการ  /ผูใชบัณฑิต 

3. บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพงึประสงค 
   ตามเกณฑมาตรฐานโปรแกรมวิชา 

3.  ผูสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวารอยละ  80  
     ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน   
    ของโปรแกรมวิชา 

ผูเรียนมีความสมารถดานคอมพิวเตอร 4. 4. ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80  สามารถ  
   ใช  คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปได     
   หรือลงทะเบียนวิชาคอมพวิเตอร เปนวิชา   
   เลือกไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

5. เรียนมีความรูความสามารถ 
    ดานภาษาตางประเทศ 

5. รอยละของนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิา 
    ภาษาตางประเทศเปนวิชาเลือก 

พัฒนาหลักสูตรใหม  6. 6. ทุกโปรแกรมวิชาสังกัดคณะ  
   มนุษยศาสตรฯมีหลักสูตรใหม/ปรับปรุง  
   ใชรับนักศึกษาปการศึกษา 2548 

 7.  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม 
    ระยะเวลาท่ีกําหนดตามหลักสูตร 

7. มีนักศึกษาตกคางหรือลาออกระหวาง 
   การศึกษา ไมเกินรอยละ 10 ของแตละ   
  ช้ันป 

8. พัฒนากระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียน 
    เปนสําคัญ 

8. ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนมีแนวการสอนท่ี 
    แสดงกิจกรรมการเรียนการสอน    
    หลากหลายวิธี 
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เปาหมายผลผลิต ตัวช้ีวดัผลผลิต 
9. พัฒนาขีดความสามารถดานวิจยั 9. อาจารยคณะมนุษยศาสตรฯ ไมต่ํากวา 

    รอยละ  80  เขารวมโครงการอบรม 
    พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวจิัย 

10. ใหมีผลงานวิจยัเพ่ิมข้ึนทุกป 10. มีผลงานวิจัยระดับโปรแกรมวิชาไม 
     นอยกวาโปรแกรมวิชาละ  1 เร่ืองตอป  
     ในปการศกึษา  2547 และเพิ่มเปน 2  
      เร่ืองตอป ในปการศึกษา 2548   

11. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
     การศึกษาของคณะมนษุยศาสตรฯ 

11. คณะและโปรแกรมวิชาผานการตรวจ 
     ประเมินประกันคุณภาพภายในทุก 
     โปรแกรมวิชาภายในปการศึกษา 2548  

12. แนวพัฒนาสหกิจศึกษา 10. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ เขารวม 
     โครงการ 

13. เปาหมายเชิงตนทุนใชทรัพยากรที่มี 
     อยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

13. มีอัตราคาใชจายตอหวันกัศึกษาไมสูง 
      กวาสถาบันระดับอุดมศึกษาอ่ืนของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง 
                                                               

มาตรฐานที่ 1 : มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต   
 

ตัวบงชี้รวม  
 

ตัวบงชี้  1.1 รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชพีอิสระ ภายใน 1 ป 
คําอธิบาย 
 จํานวนของบณัฑิตที่ไดงานทํา หมายถงึ ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ หรือภาคนอกเวลาใน
สาขานัน้ๆ ที่ไดงานทาํ หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวนัที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทยีบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษานั้น  โดยไมนบัรวมผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑติศึกษา 
 การนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จ
การศึกษาเทานั้น ไมนับผูมีงานทํา หรือมกีจิการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 
 วันที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 
 สูตรการคํานวณ  
 (จํานวนบัณฑติที่ไดงานทาํและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปนับจากวนัที่สําเร็จการศึกษา /  จาํนวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด * 100) 

จํานวนบัณฑติที่ไดงานทาํและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปนบัจากวนัทีสําเร็จการศึกษา 2219 คน จาํนวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
2994 คน  

2219/2994*100 = 74.11% 



 
ตัวบงชี้  1.2 รอยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรี ทีไ่ดทํางานตรงสาขาที่สําเรจ็การศึกษา   
คําอธิบาย 
 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาํตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถงึ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุก
หลักสูตร แก หลักสูตรปกติ หลักสูตรตอเนื่อง หลักสูตรสมทบ) ที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกบับัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานัน้ที่ไดงานทํา  โดยใหนบัเฉพาะบัณฑิตที่ไมมีงานทํากอนเขาศึกษาตอ 
สูตรการคํานวณ 
         ( จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาํตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา) / จํานวนบัณฑติปริญญาตรีในปการศึกษานั้นที่ไดงานทําทั้งหมด * 100 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาํตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 1502 คน จาํนวนบัณฑิตในปการศึกษานัน้ที่ไดงานทําทัง้หมด 2219 คน   
1502/2219*100 = 65.70 % 

 
ตัวบงชี้ 1.3 รอยละของบณัฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
คําอธิบาย 
 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ หมายถึง รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนประจําเริ่มตน หรือรายไดประจําจากการ

เปนผูประกอบอาชีพอิสระทีบ่ัณฑิตไดรับเทียบกับบัณฑติที่มีงานทํา/มรีายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเปนขอมลูที่มีการสํารวจและรวบรวมไว 

อาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บขึ้น ทั้งนีห้ากไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตไดทั้งหมด 

สถาบันอาจจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยตองแสดงใหเห็นวาบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม

นั้นมีความเปนตัวแทนของบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระในปการศึกษานัน้ 



 เกณฑเงินเดือนรายไดเริ่มตนคิดจากเกณฑเงนิเดือนของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สําหรับปการศึกษา 2548 ใชเกณฑเงนิดือน          

เริ่มตนของปริญญาตรีขั้นต่ํา 7,630 บาท  ทัง้นีห้ากอัตราเงนิเดือนดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลง สมศ.จะแจงใหทราบตอไป 
สูตรการคํานวณ 

(จํานวนบัณฑติที่ไดรับเงินดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ) / (จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา หรือมีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด ใน

ปการศึกษานัน้) * 100 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ กพ. 1956 คน / จาํนวนบัณฑิตที่ไดงานทํา หรือมีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพ

อิสระทั้งหมดในปการศึกษา 2548 จํานวน 2219 คน 
1956/2219*100 =  85.56 % 

 
ตัวบงชี้ 1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
คําอธิบาย 
 ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต หมายถงึ คาเฉลีย่ของความพงึพอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ของนายจาง 

ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตหรือผูรับบริการ จากการประเมินบัณฑิตที่ทาํงานดวยตั้งแต 1-3 ป  โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก 3 ดาน

ของบัณฑิตทีส่อดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดแก ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ 

ความรูความสามารถพืน้ฐานที่สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ขอมูลที่ตองการ 
 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตหรือผูรับบริการ ที่มีตอบัณฑิต 3.89 
 



ตัวบงชี ้ 1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาทีไ่ดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วชิาชีพ คุณธรรม จรยิธรรม หรือรางวลัทาง
วิชาการ หรือดานอื่นที่เกีย่วของกบัคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา 
คําอธิบาย 
 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยอง ตองเปนรางวัลหรือประกาศเกยีรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงาน

ของภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวดั หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพ หรือหนวยงาน/องคกร

วิชาการ/วิชาชพีที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน  โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ  ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและ

หนวยงาน  โดยใหนับรวมในรอบ 3 ปติดตอกัน  ทั้งนี้สามารถนับรวมรางวัลผลงานวิทยานิพนธไดดวย  ทั้งนี้การนับรางวัลของนักศึกษาสามารถนับไดทัง้

รางวัลของนักศึกษาภาคปกติ และรางวัลของนักศึกษาภาคนอกเวลา และหากผูไดรับรางวัลนัน้เปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลานัน้ตางก็สามารถนับ

รางวัลนั้นได และสามารถนบัซ้ําไดหากนกัศึกษาหรือศิษยเกาผูนัน้ไดรับรางวัลหลายครั้งในรอบ 3 ปที่ผานมา 
ขอมูลที่ตองการ 

1. จํานวนนักศกึษาและบัณฑิตที่ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมา จํานวน 21 คน 
2. ชื่อนักศกึษา และศิษยเกา ชื่อรางวัล/ประกาศเกยีรติคุณ หนวยงานทีใ่ห และเดือนและปที่ไดรับ ในรอบ 3 ปที่ผานมา (ขอมูลอยู

ในเอกสารสวนหนา) 
 

ตัวบงชี้ 1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศกึษาที่ไดรับรางวลัในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 
คําอธิบาย 
 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา หมายถงึ จาํนวนผลงาน

วิทยานิพนธหรืองานวิชาการของนักศึกษาหรือของบัณฑิต ไมวาจะเปนระดับปริญญาตรี โท หรือเอก  ทัง้นกัศึกษาภาคปกติ และนักศึกษานอกเวลาทีไ่ดรับ



รางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปทีผ่านมา  ทั้งนีใ้นการประเมนิจะนับเฉพาะจํานวนวิทยานิพนธหรือจํานวนชิ้นงานวิชาการเทานัน้ และ

สามารถนับซ้ําจํานวนครั้งที่ไดรับรางวัล หากผลงานนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งในรอบ 3 ปที่ผานมา 

 การไดรับรางวลัตองเปนรางวัลของหนวยงานที่มพีันธกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนงานวิจยัของประเทศ เชน สภาวิจยัแหงชาติ สกว. หรือ

หนวยงาน/องคกรวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน  โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ  ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับ

บุคลากรและหนวยงาน 
ขอมูลที่ตองการ 

1. จํานวนผลงานวิทยานิพนธและงานวชิาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวลัในรอบ 3 ปที่ผานมา (ไมมี) 
2. ชื่อนักศกึษา ชื่อวิทยานิพนธ/ผลงานวชิาการ ชื่อรางวัล หนวยงานที่ให และเดือนและปทีไ่ดรับรางวัล (ไมมี) 

 
ตัวบงชี้  1.7 รอยละของบทความจากวทิยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวทิยานิพนธปริญญาโททัง้หมด   
คําอธิบาย 
 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา  ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตอจํานวนวิทยานพินธปริญญาโทของมหาบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา  ทัง้นี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสารนิพนธ 
สูตรการคํานวณ 
         ( บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นที่ไดตีพิมพเผยแพร) / (จํานวนวทิยานพินธระดับ
ปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น) * 100 

= ไมม ี
 

 



ตัวบงชี้  1.8 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวทิยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด  
คําอธิบาย 
 บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษาที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตอจํานวนวิทยานพินธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตทัง้หมดที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา  ทัง้นี ้ไมนับภาคนิพนธหรือสารนิพนธ 
สูตรการคํานวณ 
         ( บทความจากวิทยานพินธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นที่ไดตีพิมพเผยแพร) / (จาํนวนวทิยานพินธระดับ
ปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑติที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานัน้) * 100 
ขอมูลที่ตองการ 

1. บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบณัฑิตที่สําเรจ็การศกึษาในปการศึกษานั้น ที่ไดตีพมิพเผยแพรในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (ไมมี) 

2. จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของดุษฎีบณัฑิตที่สําเรจ็การศกึษาในปการศึกษานั้นทั้งหมด (ไมมี) 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต 

 

ตัวบงชี ้ เกณฑกลุมที ่2 ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 

ตัวบงชี้รวม 

1.1 รอยละของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่ได

1 = 1-59 

2 =  60-79 

3 >=80 

กลุมสาขาวิชามีจํานวน

บัณฑิตที่ไดงานทําและ

ประกอบอาชีพอิสระ 

ขอมูลพื้นฐานสําหรับ

การประเมนิภายนอก 

(สถาบันวิจัยและ

ระดับ 2 

รอยละ 74.11 

แนวทางพัฒนา 
-  ควรพฒันาระบบอาจารยที่

ปรึกษา 



ตัวบงชี ้ เกณฑกลุมที ่2 ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 

- ควรปรับกระบวนการเรียน

การสอน 

1.2  รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ที่ได
ทํางานตรงสาขาที่

1  =  1-59 

2  =  60-79 

3  >=  80 

บัณฑิตระดับปริญญา

ตรี ที่ไดทํางานตรง

สาขาที่สําเร็จการศึกษา

ขอมูลพื้นฐานสําหรับ

การประเมนิภายนอก 

(สถาบันวิจัยและ

ระดับ 2 

รอยละ65.70 

แนวทางพัฒนา 



ตัวบงชี ้ เกณฑกลุมที ่2 ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลกัฐาน ผลการประเมิน
ตนเอง 

จุดแข็ง / แนวทางพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค   
 

ตัวบงชี้รวม  
 

ตัวบงชี ้  2.1 รอยละของงานวจิัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอ
จํานวนอาจารยประจาํ 
คําอธิบาย 
 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร และ/หรือนาํไปใชประโยชนทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัย  ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยและนักวจิัยที่ลาศึกษาตอ 
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ทีม่ีการศึกษา คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับ  ทัง้นี้ใหนับ
รวมผลงานของนักวิจัยไดดวย 
 สูตรการคํานวณ  
 (จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร และหรือนําไปใชประโยชน  ทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติในปการศึกษานัน้) 

/  (อาจารยประจําและนักวจิยัในปการศึกษานัน้) * 100 

จํานวนงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร และหรือนําไปใชประโยชน  ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในปการศึกษา 2548 
จํานวน 43 ชิน้งาน อาจารยประจําและนกัวิจัยในปการศึกษา 2548 จํานวน 223 คน  

43/223*100 = 19.28 % 
 



 
ขอมูลที่ตองการ 

1. งานวิจยั และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น 

2. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมนกัวจิัยไดดวย และไมนับรวมอาจารยและนกัวจิัยที่ลาศึกษาตอ 

 
ตัวบงชี้  2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
คําอธิบาย 
 จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคที่สถาบนัจัดสรรเพื่อการสนับสนุนการทําวิจัย และงานสรางสรรคตออาจารยทัง้หมด  โดยใหนับ
อาจารยประจําและนกัวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มกีารศึกษา คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะอันเปนทีย่อมรับ   
 สูตรการคํานวณ  
 (จํานวนเงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรางสรรคสถาบันที่จัดสรรใหกบัอาจารยประจําและนกัวิจยัในปการศึกษานั้น) /  (จาํนวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยในปการศึกษานัน้) 

จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคสถาบันที่จัดสรรใหกับอาจารยประจําและนกัวิจัยในปการศึกษานั้น จํานวน 804,000 บาท จํานวน
อาจารยประจําและนกัวิจัยในปการศึกษา 2548 จาํนวน 223 คน  

804,000/223 = 3,605.38 บาท 
 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมนกัวจิัยไดดวย และไมนับรวมอาจารยและนกัวจิัยที่ลาศึกษาตอ 



2. จํานวนเงนิสนบัสนุนการทาํวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันไดจัดสรรใหกับอาจารยและนักวิจัย ในปการศึกษานั้น 
ตัวบงชี้  2.3 เงินสนับสนนุงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
คําอธิบาย 
 จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานภายนอกตออาจารยประจํา  ทัง้นี้ใหนับอาจารยประจําและนักวจิัย
เฉพาะที่ปฏิบตัิงานจริง ไมนบัรวมอาจารยประจํา และนกัวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถงึ จาํนวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่อาจารยประจําและนกัวจิัยไดรับการสนับสนนุ
จากภายนอกสําหรับงานวิจยัและงานสรางสรรค  ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 
 เงินสนับสนุนที่ไดจากแหลงทุนภายนอก จาํแนก ดังนี ้

1) แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. สสส. เปนตน 
2) แหลงทุนตางประเทศ 
3) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใชแหลงทนุวิจยั 
4) จากภาคเอกชน 
5) จากแหลงอื่นๆ 

สูตรการคํานวณ  
 (จํานวนเงินสนับสนนุงานวจิัย และงานสรางสรรคสถาบันที่อาจารยประจําและนกัวิจัยไดรับจากภายนอกสถาบันในปการศึกษานั้น) /  (จํานวน

อาจารยประจําและนกัวิจัยในปการศึกษานั้น) 

จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวจิยั และงานสรางสรรคสถาบันที่อาจารยประจําและนกัวิจัยไดรับจากภายนอกสถาบันในปการศึกษา 2548  จํานวน 
5,843,500 บาท จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยในปการศึกษา 2548 จํานวน 223 คน  

5,843,500/223 = 26,204.04 บาท 



 
ขอมูลที่ตองการ 

1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมนักวจิัยไดดวย ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารย

ประจําและนกัวิจัยที่ลาศึกษาตอ 

2. จํานวนเงนิสนบัสนุนการทาํวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกตามแหลงเงินทุน ดังนี ้

1) แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช.  เปนตน 
2) แหลงทุนตางประเทศ 
3) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใชแหลงทนุวิจยั 
4) จากภาคเอกชน 
5) จากแหลงอื่นๆ 

3. ชื่อผูทําผลงาน ชื่องานวิจยั งบประมาณทีไ่ดรับจริงในปการศึกษานัน้ ๆ (อยูในขอมูลสวนหนา) 
หมายเหตุ 

1. กรณีผูรวมทาํหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลีย่ตามจาํนวนผูเขารวมโครงการวิจยั 

2. กรณีที่โครงการวิจัยนัน้ไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงนิเฉลี่ยตามสัดสวนในปการศึกษานั้น 

 
ตัวบงชี้  2.4 รอยละของอาจารยประจาํที่ไดรับทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจาํนวนอาจารยประจํา 
คําอธิบาย 
 รอยละของอาจารยและนกัวจิัยที่ไดรับทนุทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันเทียบกับอาจารยประจํา  ทัง้นี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจํา
และนักวิจัยทีป่ฏิบัติงานจริง  ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 



 การไดรับทุนทาํวิจัยหรืองานสรางสรรค หมายรวมถึง การไดรับเงิน วสัดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายในสถาบันเพื่อ
การทาํงานวิจยัหรืองานสรางสรรค  ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของสิ่งนั้นๆ 
สูตรการคํานวณ  
 (จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยไดรับทนุทาํวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันปการศึกษานัน้) /  (จาํนวนอาจารยประจําและนกัวจิัยใน

ปการศึกษานัน้) * 100 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยไดรับทนุทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันปการศึกษา 2548  จาํนวน 44 คน จํานวนอาจารยประจํา
และนักวิจัยในปการศึกษา 2548 จํานวน 223 คน  

44/223*100 = 19.73 % 
 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมนกัวิจัยไดดวย ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม

อาจารยประจําและนกัวิจัยที่ลาศึกษาตอ 

2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันในปการศึกษานั้น 
หมายเหตุ 

ในการประเมนิจะนับจํานวนอาจารยและนักวจิัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคเพียงครั้งเดียว  แมวาอาจารยหรือนกัวิจยัทานนั้นจะไดรับ 

ทุนมากกวา 1 ทนุในรอบปการศึกษานั้น 

 

 



ตัวบงชี้  2.5 รอยละของอาจารยประจาํที่ไดรับทุนทําวิจยั หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
คําอธิบาย 
 รอยละของอาจารยและนกัวจิัยที่ไดรับทนุทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันเทยีบกับอาจารยประจํา  ทัง้นี้ใหนับอาจารยประจําและ
นักวจิัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง  ไมนับรวมอาจารยประจําและนกัวิจัยที่ลาศึกษาตอ 
 การไดรับทุนทาํวิจัยหรืองานสรางสรรค หมายรวมถึง การไดรับเงิน วสัดุ อุปกรณ หรือเครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับ
งานวิจยัหรืองานสรางสรรค  ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ใหคํานวณเปนจาํนวนเงนิตามราคาของสิ่งนัน้ๆ 
 แหลงทุนทําวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน จาํแนกดังนี ้

1) แหลงทุนในประเทศ เชน สว. สกว. สกอ.วช. สสส. เปนตน 
2) แหลงทุนตางประเทศ 
3) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใชแหลงทนุวิจยั 
4) จากภาคเอกชน 
5) จากแหลงอื่นๆ 

สูตรการคํานวณ  
 (จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยไดรับทนุทาํวิจยัหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน) /  (จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยในปการศึกษา

นั้น) * 100 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยไดรับทนุทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  จาํนวน 5 คน จาํนวนอาจารยประจําและนักวจิยัในป
การศึกษา 2548 จํานวน 223 คน  

5/223*100 = 2.24 % 
 



ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยในปการศึกษานั้น ทัง้นี้ใหนับอาจารยประจําและนกัวิจัยเฉพาะทีป่ฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา

และนักวิจัยทีล่าศึกษาตอ 

2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันในปการศึกษานัน้ 
หมายเหตุ 

ในการประเมนิจะนับจํานวนอาจารยและนักวจิัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคเพียงครั้งเดียว  แมวาอาจารยหรือนกัวิจยัทานนั้นจะไดรับ 

ทุนมากกวา 1 ทนุในรอบปการศึกษานั้น 

 
ตัวบงชี้  2.6 รอยละของบทความวิจัยทีไ่ดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจํา 
คําอธิบาย 

รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา การ 
นับบทความทีไ่ดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมลูในระดับชาติหรือระดับนานาชาตินัน้ ใหนับเพยีงครั้งเดียว ไมนับซ้ํา แมวาบทความ
วิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม 
 บทความวิจยัในฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามทีก่ําหนด ใหนับเฉพาะทีเ่ปนบทความวิจัยเทานั้น ไดแก “Research article”, “letter” และ “review” 

- การจําแนกฐานขอมูล มีดังนี ้
1) ฐานขอมูล ISI 
2) ฐานขอมูลอื่นที่ไมซ้ํากับ ISI เชน MathScinet, ScienceDirect, Biosis, Agricolar, Scopus, Pubmed, Academic search premium, 

Infotrieve, Ingenta connect, Wilson, ERIC 



สูตรการคํานวณ  
 (จํานวนบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปการศึกษานัน้) /  

(จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดและนักวิจยัในปการศึกษานัน้) * 100 

จํานวนบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปการศึกษา 2548  
จํานวน 0 บทความ จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยในปการศึกษา 2548 จํานวน 223 คน  

0/223*100 = 0 % 
 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบทความวิจยัที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปการศึกษานัน้ 

ทั้งนี้สามารถนบัผลงานของนักวจิัยและผลงานของอาจารยที่ลาศึกษาตอไดดวย 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้น 

 
ตัวบงชี้  2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรพัยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา 
คําอธิบาย 

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร หรืออนสุิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา  โดย
สามารถนับไดทั้งการจดทะเบียนในประเทศและตางประเทศ  ทัง้นี้ไมนบัการจดลิขสิทธิ ์
ขอมูลที่ตองการ 
 จํานวนและรายการการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ในรอบ 5 ปที่ผานมา  

ทั้งนี้การนับจํานวนการจดทะเบียนจะนับไดตอเมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น  ไมนับรวมกรณีอยูในระหวางยืน่จดทะเบียน 



 ไมม ี
 

มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 
 
 

ตัวบงชี้  3.1 รอยละของกจิกรรม/โครงการบริการวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย 
 รอยละของกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพือ่ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา  ทัง้นี้การนับ
อาจารยประจําใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

- ลักษณะการบริการวิชาการ มีดังนี ้
1) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
2) บริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
3) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชงิปฏิบัติการแบบเก็บคาเลาเรียน 
4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชงิปฏิบัติการแบบใหเปลา 
5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชงิปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
6) บริการเกี่ยวกบัสุขภาพทีน่อกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ตัวบงชี้รวม 



7) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบสิง่แวดลอม 
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
10) บริการอื่นๆ ทัง้นี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรที่ไมไดอยูในแผนของสถาบัน 
- การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอยูในฐานะที่เปนทีพ่ึ่งของชมุชน หรือเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ หรือทํา 

หนาที่ใดๆ ที่มผีลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการหรือการพฒันาความรู  ตลอดจนความเขมแข็งของชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
- โครงการบริการวิชาการที่ผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถงึ โครงการบริการวิชาการที่สถาบันจัดขึ้น หรือ 

ดําเนนิการขึ้นแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลวมีผลกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตางๆ และทาํใหชมุชน
สามารถพึ่งตนเองไดตามศักยภาพของตน เชน การใหความรูเกีย่วกับโครงการตามพระราชดําริ การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในดาน
การเกษตร ฯลฯ 
 สูตรการคํานวณ  
 (จํานวนกจิกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวชิาการแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชมุชน 

ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปการศึกษานัน้) / (จาํนวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น) * 100 

จํานวนกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพือ่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในปการศึกษานัน้ 371 กจิกรรม/โครงการ จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2548 รวม 223 คน  

371/223*100 = 166.37 % 
 

 
 



ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของ 

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติ ในปการศึกษานัน้ 

2. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น  ทั้งนี้การนับอาจารยประจําใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารย 

ที่ลาศึกษาตอ 
หมายเหตุ 

1. กรณี 1 โครงการจัดหลายครั้ง ใหนับทุกครั้งหากกลุมเปาหมายแตกตางกนั 

2. กรณีบริการวิชาการ 1 โครงการ มหีลายกลุมสาขาหรือหลายหนวยงานชวยกนั ใหนบัแยกได 

3. กรณีบริการวิชาการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมอืใหสถาบันสงคณาจารยไปชวย ใหรายงานเปนโครงการ 1 โครงการ

ตามชื่อโครงการ 

 
ตัวบงชี้  3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวทิยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรอืระดับนานาชาติตออาจารยประจาํ 
คําอธิบาย 

รอยละของอาจารยประจําทีไ่ปเปนที่ปรึกษา กรรมการวทิยานพินธระดับบัณฑิตศึกษาภายนอกสถาบัน หรือเปนกรรมการทางดานวชิาการ/วิชาชพี 
ใหกับหนวยงานภายนอกหรือสถาบัน องคการตางๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ ทั้งนี้สามารถนบัอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
ไดดวย โดยจะไมนับซ้ําแมวาอาจารยทานนัน้จะเปนกรรมการหลายตําแหนงก็ตาม 



 กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการรางหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการประเมินผลงานวิชาการ หรืออยูในกองบรรณาธิการของ
วารสารวชิาการตางๆ กรรมการการประชุมวิชาการที่มลีักษณะการจดัเปนประจําระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการประจําของหนวยงานภาครัฐ รวมทัง้การ
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบนั  เปนตน 
 กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเปนกรรมการของสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศที่ไดรับคัดเลือกหรือไดรับมอบหมายใหรวมเปน
คณะทํางานหรือคณะดําเนนิการเพื่อพฒันางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
สูตรการคํานวณ  
 (จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวทิยานพินธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติในปการศึกษานัน้) / (จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้น) * 100 

จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวทิยานพินธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในปการศึกษานัน้ 59 คน จาํนวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2548 รวม 229 คน  

59/229*100 = 25.76 % 
ขอมูลที่ตองการ 

1. จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวทิยานพินธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ 

นานาชาติในปการศึกษานัน้ 

2. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษานั้น  ทั้งนีส้ามารถนับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย 

 

 

 



ตัวบงชี้  3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวชิาการและวชิาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจยั 
คําอธิบาย 

การที่สถาบันไดนําองคความรูและมวลประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคม ชมุชน และประเทศชาติมาใชประโยชนในการพฒันาการ
เรียนการสอนหรือการวิจยั 
ขอมูลที่ตองการ 

1. แผนในการนาํความรูและประสบการณจากการบริการวชิาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัยที่เปนรูปธรรม เชน แผนการ 

สอน แผนงานวิจัย หลักสูตร เปนตน 

2. โครงการ กิจกรรม หรือหลักฐานที่แสดงวาไดนําองคความรูและมวลประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

มาใชประโยชนในการพฒันาการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
  (อยูในขอมูลสวนหนา) 
 
ตัวบงชี้  3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสงัคมตออาจารยประจํา 
คําอธิบาย 
 จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชกับทุกโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนสังคม โดยไมเรียกเก็บเงนิใดๆ จากผูรับบริการ 
ตออาจารยประจํา  ทัง้นี้ใหนบัอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
 คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงนิที่ใชในการบริการวชิาการและวิชาชีพ 
 มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายทีไ่ดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทยีบเคียงจากบริการที่สถาบันจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปน
บุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานที่ เปนตน 



 สูตรการคํานวณ  
 (คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษานัน้) / (จาํนวนอาจารยประจําในปการศึกษานัน้) 

คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคมในปการศึกษานั้น 29,902,659.35 บาท จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 
2548 รวม 223 คน  

29,902,659.35/223 = 134,092.64 บาท 
ขอมูลที่ตองการ 

1. จํานวนคาใชจายที่สถาบันใชไปในการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา 

2. มูลคาที่เกิดขึ้นจากการที่อาจารยประจําของสถาบันไดใหบริการทางวชิาการและวิชาชีพแกชมุชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา  รวมทัง้คา

วัสดุอุปกรณ และคาแรงงานที่ใชเพื่อประกอบการใหบริการวิชาการในปการศึกษานั้น 

3. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ทัง้นี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ตัวบงชี้  3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวชิาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 
คําอธิบาย 

จํานวนแหลงใหบริการวชิาการและวิชาชพีที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ อยูนความรับผิดชอบของสถาบันซึ่งยังดําเนนิการอยูในปจจุบัน 
การเปนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชพี หมายถงึ การที่สถาบัน/กลุมสาขาวชิามีศูนย หรือมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในหนวยงานที่อยูใน

ความรับผิดชอบของสถาบันเปนประจํา หรือการที่สถาบันไดทําหนาที่เปนแหลงอางอิงทางวิชาการเปนที่พึง่พาในทางวิชาการในรูปแบบตางๆ หรือทาํหนาที่
ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการพฒันาความรู  ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ขอมูลที่ตองการ 
 จํานวนศูนยหรือหนวยงานทีใ่หบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในสังคม แยกรายงานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยมีหลักฐานยืนยัน 

แหลงใหบริการวชิาการและวชิาชีพทีไ่ดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ         4 
 
ตัวบงชี้  3.6 รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวชิาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจาํ 
คําอธิบาย 
 จํานวนรายรับหลังจากหักตนทนุในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพทีส่ามารถนําผลลัพธกลางขององคกรในนามสถาบันหรือคณะวิชา/หนวยงาน
ในสังกัดของสถาบัน ตออาจารยประจํา  ทัง้นี้ใหอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 
 แหลงที่มาของรายรับ ไดแก 

1) จากกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบัน หรือคณะวิชา หนวยงานในสังกัดของสถาบัน (สถาบันเปนผูจดั) 

ตัวบงชี้เฉพาะ 



2) จากการหกัเปนคา Over charge จากโครงการที่ผานสถาบัน (คณาจารยของสถาบันไดรับงบประมาณภายนอกใหดําเนินการ) 
 สูตรการคํานวณ  
 (รายรับของสถาบันในการใหบริการวชิาการและวิชาชพีในนามสถาบันในปการศึกษานัน้) / (จาํนวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น) 

รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันในปการศึกษา 2548 เปนเงนิ 42,239,449.96 บาท จํานวนอาจารยประจําใน
ปการศึกษา 2548 รวม 223 คน  

42,239,449.96/223 = 189,414.57 บาท 
ขอมูลที่ตองการ 

1. จํานวนเงนิที่สถาบันไดรับจากการใหบริการวิชาการแกชมุชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา 

2. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ทัง้นี้ใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ 

 
ตัวบงชี้  3.7 ระดับความสาํเร็จในการบริการวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 
คําอธิบาย 

สถาบันมีระดับความสําเร็จในการใหบริการวิชาการ การเปนทีพ่ึ่งทางวิชาการที่เหมาะสม ใหแกสังคม ชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งเปนไป 
ตามพนัธกจิของสถาบัน และไดใชองคความรูจากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคมไปในการ
ใหบริการทางวิชาการ วิชาชพีแกชุมชน  รวมทัง้ไดนําองคความรูจากการวิจัย หรือการคนควาไปใชในการใหบริการทางวชิาการ วิชาชพีแกชมุชน 
ขอมูลที่ตองการ 

1. แผนในการใหบริการวิชาการที่สถาบันไดใหบริการทางวชิาการแกชมุชนหรือสังคมในแตละปการศึกษา 

2. หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวชิาการของสถาบันไดเปนไปตามพันธกิจของสถาบันจากรายงานประจําป โครงการบริการวิชาการ การ

วิเคราะหทดสอบ การวจิัยและใหคําปรึกษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ 



3. หลักฐานที่แสดงวาการใหบริการทางวชิาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติที่สถาบันดําเนินการแตละปนั้นไดบรรลุผลสําเร็จอยางไร เชน 

รายงานประจําป โครงการบริการวิชาการ การวเิคราะหทดสอบ การวิจยัและใหคําปรึกษา ผลการประเมินโครงการ งานวิจัยเชิงประเมิน

โครงการ 

4. โครงการบริการวิชาการที่มกีารบูรณาการเขากับการเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

5. โครงการวิจยัผลงานสรางสรรค หรือการพัฒนาองคความรูที่เกิดจากการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม เชน โครงการวิจัยประเมนิผล

การใหบริการวิชาการ 

6. หลักฐานเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและองคกรในชุมชนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแหงการ

เรียนรู 
 มีระดับความสําเรจ็ในการบริการวิชาการและวิชาชพีตามพันธกจิของสถาบัน คิดเปน 100 % (หลักฐานตามขอมูลขางตน) 
 

มาตรฐานที่ 7 : มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบงชี้  7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
คําอธิบาย 
 การดําเนินงานของสถาบันการศึกษาในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ วิธกีาร ขั้นตอน บุคลากร 
งบประมาณ การติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาตามที่ตนสังกัดไดกําหนดไว  
เพื่อแสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดตระหนักถึงคุณภาพการศึกษา  โดยมีระบบและกลไกตางๆ ทีส่นับสนนุใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ไดกําหนดไว 



ขอมูลที่ตองการ 
 คูมือการประกันคุณภาพภายใน รวมทัง้หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษามีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาบันและมีระบบและ

กลไก ในการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา เชน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพภายใน ภาพถาย

กิจกรรมการดาํเนนิงาน รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบัน  รวมทัง้งบประมาณสําหรับการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน  รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น

จากการนาํเอาผลประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนนิงานตามพนัธกิจใหเกิดผลดี เปนตน 

 
ตัวบงชี้  7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
คําอธิบาย 
 ผลที่ไดจากการดําเนินงานของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดนํามาใช เพือ่พัฒนา คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทัง้
มีการนาํเอาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเกดิผลดียิ่งขึ้น  ตลอดจนกอใหเกดิผลผลิตและผลลัพธของการจัด
การศึกษาในมาตรฐานที่ 1-4 
ขอมูลที่ตองการ 
 คูมือการประกันคุณภาพภายใน รวมทัง้หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษามีระบบและกลไกในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เชน รายงานการตรวจติดตามภายในสถาบัน ตลอดจนผลการพัฒนา/มูลคาเพิ่ม (Value added) จากการประเมินคุณภาพภายใน  รายงานผลการประกนั

คุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายในนวัตกรรมดานการ

ประกันคุณภาพที่สาขาวชิาพัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ ตลอดจนผลการพัฒนา/มูลคาเพิ่ม (Value 

added) จากการประกันคุณภาพภายใน  เปนตน 



 ขอมูลที่แสดงถึงผลการประกันคุณภาพภายในตอการพฒันาสถาบันและบุคลากร การบริหารจัดการของสถาบันและหลักสูตร และการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตลอดจนการประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของการบริการวิชาการ และการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน 
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