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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
   

รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา   2549  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาวิเคราะห  และประเมินตนเอง จาก
แสดงผลการดําเนินงาน  ตาม KPI  Dictionary ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซ่ึงประกอบดวย 35  
ตัวช้ีวัด   โดยมีบทสรุปดังตอไปนี้ 
 

ภาพรวมของการบริหารจัดการ 
 

การบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี 7 องคประกอบ ไดแก 
   

1. กลยุทธ (Strategy) เปนหัวใจสําคัญสําหรับการบริหารจัดการในการขับเคล่ือนองคการ
ไปสูเปาหมายที่กําหนดไว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนกัถึงความสําคัญของกลยุทธเปนอยาง
ยิ่ง ซ่ึงเคร่ืองมือสําคัญประการหนึ่ง คือ การสรางระบบประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองตอนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยในระดับภาพรวม 

  
2.  ลักษณะเฉพาะ  (Style)  โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดกําหนดกลยุทธท่ี

เปนแนวทางสําคัญในการบริหาร สงผลทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในภารกิจท่ีสําคัญหลายประการและภารกิจ
ท้ังหมดสามารถนํามากําหนดเปนลักษณะเฉพาะตัว (Style) เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ
คณะไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

   
3. โครงสรางองคการ ( Structure ) เปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งในการบริหาร แสดงใหเหน็

ถึงการแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะ อยางมีประสิทธิภาพ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
มีการกําหนดและใหความสําคัญในการบังคับบัญชา การติดตอส่ือสารในองคการ รวมถึงการควบคุม และ
พัฒนาปจจยัดงักลาวอยางตอเนื่อง 
 

 4.  ระบบภายในองคการ ( System )  องคประกอบในดานตางๆของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สงผลตอการบริหารภายใน ซ่ึงจะเห็นไดวาองคประกอบท้ังหมดมีความสัมพันธกัน
อยางเปนระบบ คณะ เล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองระบบภายในองคการ ดังกลาว และมีความพยายาม
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พัฒนา รวมถึงการแกปญหาอยางเปนระบบ และหากพิจารณาระบบท่ีเกิดข้ึนภายในคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จะเห็นไดวามีการบริหารที่ใหความสําคัญในดานการมีสวนรวมของบุคลากรใน
องคการ และมีการนําขอมูลท่ีไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
5.  บุคลากร  ( Staff )  ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยสําคัญในการขับเคล่ือน

กิจกรรมตางๆและมีผลโดยตรงตอผลลัพธขององคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดให
ความสําคัญตอนโยบายท่ีเกีย่วของกับปจจยัดังกลาว มีการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมท่ีเกี่ยวของตอ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีนโยบาย
สนับสนุนในดานดังกลาวอยางเปนรูปธรรม จึงทําใหมีการพัฒนาศักยภาพปจจยัดานทรัพยากรมนุษยให
สามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธภาพและประสิทธิผล 

 
  6.  หนาท่ี ภารกิจ ความรับผิดชอบ ( Skill )  จากกลยุทธของมหาวิทยาลัย  คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพรอมในการตอบสนองเพ่ือการนําไปสูการบรรลุเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย  โดยมีความเช่ียวชาญในภารกิจ หนาท่ี และความรับผิดชอบตางๆ ท่ีสอดคลองกับกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัยฯ  และคณะในภาพรวม 
   

7.  คานิยมรวมในองคการ ( Shared value )  ในการบริหารหรือพฒันาองคการ ตอง

อาศัยการมีสวนรวมไดแกการมีคานิยมที่ดีรวมกัน ซึง่ปจจัยดังกลาวจะคอยสนับสนนุใหองคการมี

ประสิทธิภาพในการบริหารเปนอยางยิง่ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเห็นความสําคัญใน

ปจจัยดังกลาว โดยไดนาํความคิดเห็นของทุกคนในคณะมาเปนขอกําหนดรวมกัน เพือ่ใชเปน

เคร่ืองกระตุนและโนมนาวใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานและมีพฤติกรรมในทาง
เดียวกันท่ีทันสมัย สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  กลยุทธของคณะ และสถานการณปจจุบัน ทํา

ใหไดทิศทางท่ีชัดเจน เกิดความรวมมือและเกิดพลังในการขับเคลื่อนงานของคณะ ทาํใหบุคลากรทกุฝาย

เกิดความมุงมัน่ในอันที่จะสรางความสําเร็จและช่ือเสียงเกียรติคุณใหคณะ อันเปนแนวทางในการ

เสริมสรางพลังสามัคคีในคณะ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 
  ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนในปการศึกษา  2549  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สามารถดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กําหนด  ท้ังนี้เม่ือพิจารณาจาก
ปจจัยท่ีสําคัญในการนําไปสูความสําเร็จแลว สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
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  1.  นโยบายในระดับมหาวิทยาลัยท่ีสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ  ทําใหสอดคลอง
กับเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพ 
  2.  นโยบายการพัฒนาหลักสูตรของคณะเปนสวนสําคัญในการพัฒนาผลงานของคณะ  
ชวยสรางกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความหลากหลาย  และ  เกิดการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  3.  กระบวนการบริหารภายในคณะท่ีเนนการมีสวนรวมทําใหการแกปญหา  การพัฒนา  
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.  บุคลากรของคณะ รวมถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการเรียนการสอนมีความโดด
เดน และหลากหลาย  ทําใหสามารถตอบสนองตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของไดเปนอยางดี 
  5.  ระบบการสนับสนุนการบริหารของคณะสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ทําใหกิจกรรมตาง  ๆ  มีความคลองตัว  และสงผลตอผลงานท่ีเกิดข้ึนในภาพรวม 
   

จากปจจัยดังกลาว  ทําใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินการท่ีดี  และยังตองนําผลที่ไดรับจากการประเมินมาเปนขอมูลพื้นฐาน  ในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
นอกจากนี้การประเมินตนเองปการศึกษา  2549  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ยังไดขอสรุปท่ีเปน
ประโยชนสําหรับการใชเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดนโยบายในการบริหารภายใน  เพื่อรองรับ
ตัวช้ีวัด ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยกรอบแนวคิดสามารถสรุปไดดังนี้ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
 
 
         
 

      
 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเองปการศึกษา  2549  
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการประเมินตนเอง ในปการศึกษา  2549  สูงกวาคา

เปาหมายจํานวน  12 ตัวช้ีวดั  จากการประเมินตนเองท้ังหมด  22  ตัวช้ีวัด 
 

 

 
 
 
 
 

ระบบการประกันคุณภาพ 

นักศึกษา 
(การมีงานทํา,จํานวนจบการศึกษา) 

อาจารยและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(อาจารย,กิจกรรมดานการจัด 

การทั่วไป) 

ตัวชี้วัด 7.3, 
7.4, 7.5, 
7.6, 7.7, 
7.8, 7.9, 
7.10, 7.12   

หลักสูตร  
(เนื้อหานโยบายของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ) 

ตัวชี้วัด 1.2, 1.5,  1.9, 
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 
3.6, 5.1, 7.1, 7.2  

ตัวชี้วัด  1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.7, 2.1, 
2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 
3.6, 5.1, 7.1, 7.2 

ตัวชี้วัด 1.6, 1.8, 2.1, 
2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 
3.4, 3.6, 3.7, 5.1, 
6.1, 7.1, 7.2 
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ความเปนมา 
 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ เปนอยาง

ยิ่ง  หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คือการปรับปรุง
คุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา  โดยมีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนกับ
ผูเรียน  และเปนท่ีพึงพอใจตอชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ดังนั้นการดําเนินการใหไดตามเปาหมาย
ระบบการประกันคุณภาพกับระบบการบริหารจัดการ จึงมาจากการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะ  ตาม
พันธกิจ ท่ีมีแผนปฏิบัติท่ีชัดเจน  มีการปฏิบัติตามแผนตรวจสอบและประเมินผล และนําผลท่ีประเมินมา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องดวยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนวัฒนธรรมคุณภาพ  และ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องในทุกกระบวนการอยางเปนระบบที่เกี่ยวพัน เช่ือมโยง และสงผลตอกันจนเกิดผล
ผลิต และผลลัพธตามเปาหมายท่ีต้ังไว โดยยึด ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตเปนสําคัญ  

ในปการศึกษา 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรีเปนภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต 3 สาขาวิชา 13 หลักสูตร ดังนี้ 

 

 สาขาวิชาศิลปศาสตร ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
จํานวน 11 หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรภาษาไทย 
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
4. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5. หลักสูตรภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 
6. หลักสูตรพัฒนาชุมชน 
7. หลักสูตรจิตวทิยา 
8. หลักสูตรรัฐศาสตร 
9. หลักสูตรศิลปกรรม 
10. หลักสูตรออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 
11. หลักสูตรออกแบบแฟช่ัน 
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 สาขาวิชานติิศาสตร  ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  1 
หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรนิติศาสตร 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (รป.บ.) จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ภาพรวมของการบริหารจัดการ 
 

การบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี 7 องคประกอบ ไดแก 
 

1. กลยุทธ ( Strategy ) 
 

ปจจัยดานกลยุทธ ถือเปนหัวใจสําคัญสําหรับการบริหารในการขับเคล่ือนองคการไปสูเปาหมายท่ี
กําหนดไว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักถึงความสําคัญของกลยุทธเปนอยางยิ่ง ซ่ึงเคร่ืองมือ
สําคัญประการหนึ่ง คือ การสรางระบบประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองตอกลยุทธของ
คณะและมหาวิทยาลัยในระดับภาพรวม โดยมีปรัชญา และวิสัยทัศน ดังนี ้

 ปรัชญา 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ตระหนักถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในการพฒันากําลังคน

เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมแหงคุณภาพและสังคมแหงการเรียนรู ท่ีวา “เปนมหาวิทยาลัยท่ี
ตระหนกัถึงความอยูรอดขององคกร(Survival)”    คณะมนุษยศาสตรฯ จึงเนนปรัชญาในการดําเนินการ 
คือ “คุณคาของมนุษยอยูท่ีการพัฒนาตนและสังคมอยางตอเนื่องบนพืน้ฐานของคุณธรรมและจริยธรรม" 

 วิสัยทัศน 
1. มีคุณภาพทางวิชาการที่สามารถทําตลาดได 
2. นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 
3. เปนศูนยกลางความเปนเลิศในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญ 
4. นําความรูความเช่ียวชาญเปนฐานในการจดัการ 
5. นักศึกษามีบุคลิกภาพตรงตามสาขาวิชา มีระเบียบวินยั และความรับผิดชอบ 
6. มีสัดสวนผลงานวิจยัตออาจารยเปน 1 : 3 ตอป 
7. เนนการสรางสรรคและพัฒนาวัฒนธรรมของสวนดุสิตใหเปนรูปธรรม 
8. เปนผูนําระบบการบริหารจัดการองคกร 
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2. ลักษณะเฉพาะ ( Style ) 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดกําหนดกลยุทธท่ีเปนแนวทางสําคัญในการบริหาร สงผล
ทําใหเกิดภารกิจท่ีสําคัญหลายประการและภารกิจท้ังหมดสามารถนํามากําหนดเปนลักษณะเฉพาะตัว 
(Style) เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัคติงานของคณะใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยกําหนดพันธกิจไวดังนี้ 

 พันธกิจ 
1. ดานการจัดการศึกษา ผลิตบัณพิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  2. ดานบริการวิชาการแกสังคม และธุรกิจสัมพันธ นําความรูความเชี่ยวชาญดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สรางสรรคงานถายทอดองคความรูสูสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
 3. ดานการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยองคความรูและงานสรางสรรคทางวิชาการ ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ และบุรราการองคความรูกับกระบวนการเรียนการสอน 
 4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สึกษาองคความรูและจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ในกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบริการทางวิชาการ พัฒนา
มาตรฐานทางดานศิลปะวัฒนะรรม และเผยแพรสูระดับสากล 

 วัตถุประสงค 
1. เพื่อปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามบทบาทหนาท่ีของสถาบันอุดมศึกษาทุกดาน อยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

2.  เพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม
บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาการ  การสอน  การวิจัย และมีจิตสํานึก
ในฐานะคณาจารยสถาบันอุดมศึกษา 

4.  เพื่อแสวงหาองคความรู นวัตกรรม นําเผยแพรแกชุมชนและสังคมในรูปแบบตาง ๆ 

5.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับตาง ๆ ใหตอบสนองความตองการของชุมชน
และสังคม  

6.  เพื่อสรางและพัฒนาสภาพแวดลอมทางวิชาการใหสงเสริมการศึกษาคนควาแกคณาจารย 
นักศึกษาและประชาชน 

 เปาหมาย 

1.  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 สาขาวิชา  13 หลักสูตร   
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2. จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศกึษาท่ัวไป สําหรับนักศึกษาทุกคณะ จํานวน 10 รายวิชา 
ไดแก 

 2.1  รายวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและสืบคน 

 2.2  รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน 

 2.3  รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะการเรียน 

 2.4  รายวิชาความจริงของชีวิต 

 2.5  รายวิชาวถีิไทย 

 2.6  รายวิชาวถีิโลก 

 2.7  รายวิชาชีวิตกับส่ิงแวดลอม 

 2.8  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

 2.9  รายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู 

 2.10 รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต 

3. งานบริการทางวิชาการแกชุมชนทุกป 

4. งานวิจยั จดัใหมีอยางนอยปละ 3 เร่ือง 

5. งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  จัดกิจกรรมอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

6. งานรวมมือทางวิชาการกบัสถาบันตางประเทศอยางนอยปละ 1 โครงการ 
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อธิการบดี 

รองอธิการบด ี

คณบด ี

รองคณบด ี

หัวหนาสํานักงานคณบด ี อาจารยประจําคณะ 

กลุมงานเลขานุการและธุรการ 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการหลักสูตร 

3. โครงสรางองคการ ( Structure ) 
 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการบริหารงานตามแผนภูมิดังนี้ 
 

 
แผนภูมิบรหิารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

          มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

คณบดี 

สํานักงานคณบดี 

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

        แผนภูมิโครงสรางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายนามคณะกรรมการประจําคณะ 
 
1. นางเฉิดฉิน สุกปล่ัง    คณบด ี                                        ประธานกรรมการ 
2. ผศ. ดร. ศักดิ์ชัย เกยีรตินาคินทร  รองคณบดี                                       รองประธานกรรมการ 
3. ผศ. เฟองฟา บุญถนอม             รองคณบดี                        รองประธานกรรมการ  
4. นางรักษศิริ ชุณหพนัธรักษ    ประธานหลักสูตรภาษาไทย       กรรมการ 
5. นางอภิรดี ผลประเสริฐ           ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ   กรรมการ 
6. ผศ.กาญจนา ชาตตระกูล   ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ    กรรมการ 
7. นางสาวพิมพวัลคุ  สุวรรณทัต   ประธานหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ   กรรมการ 
8. นายบรรพต พิจิตรกําเนดิ     ประธานหลักสูตรบรรณารักษศาสตร             กรรมการ                
                                                      และสารนิเทศศาสตร                                        
9.  นางสาวอุษา จิระวัฒนาสมกุล  ประธานหลักสูตรนิติศาสตร           กรรมการ 
10. นายรุงภพ  คงฤทธ์ิระจัน        ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร   กรรมการ 



                                                                                                                                                                                                        รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 

 
12 

11. นางสาวปทุมพร โพธ์ิกาศ   ประธานหลักสูตรจิตวิทยา              กรรมการ 
12. นายบุญสม พิมพหนู            ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร             กรรมการ 
13. นายอํานวย  ทองแดง                ประธานหลักสูตรศิลปกรรม            กรรมการ 
14. ผศ.ชวลิต  สวัสดิ์ผล           ประธานหลักสูตรพัฒนาชุมชน             กรรมการ 
15. ผศ.มัชมน เรขาศิลา               ผูแทนอาจารยขาราชการ                            กรรมการ 
16. นายสถาพร วัฒนธรรม             ผูแทนอาจารยประจําตามสัญญาจาง            กรรมการ 
 

 รายนามบุคลากรสํานักงานคณบดี  
1. นางสาวบุบผา  อยูทรัพย            หัวหนาสํานักงานคณบด ี(ปฏิบัติงานถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2549) 
2. นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวโิรจน  หัวหนาสํานักงานคณบด ี(เร่ิมปฏิบัติงานวนัท่ี 1 ม.ค. 2550) 
3. นางสาวกฤตยา  รอดรวมมิตร  ฝายเลขานุการ 
4. นายพิสุทธ์ิ   ชุษณะโชติ            ฝายเลขานุการ 
5. นางสาวมินตรา อินทจักร                ฝายเลขานุการ 
6. นางสาวจิรวัฒน มาศรี                  งานธุรการและสารบรรณ 
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4. ระบบภายในองคการ ( System ) 
  
ภาพรวมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภายใตองคประกอบดานตางๆของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สงผลตอการบริหารภายใน ซ่ึงจะเห็นไดวาท้ังหมดมีความสัมพันธกัน
อยางเปนระบบ คณะเล็งเห็นความสําคัญในสภาพดงักลาว และมีความพยายามพัฒนา รวมถึงการ
แกปญหาภายในองคการอยางเปนระบบ และหากพิจารณาระบบท่ีเกิดข้ึนภายในคณะ จะเหน็ไดวาการ
บริหารที่ใหความ สําคัญในดานการมีสวนรวมของคนในองคการและนําขอมูลท่ีไดรับมาปรับปรุงและ
พัฒนาอยางตอเนื่องโดยมีเปาหมายท่ีสําคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพื่อการมีงาน
ทําของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถสรุปไดเปนแผนภาพ ดังตอไปนี ้
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 ภาพท่ี1 : ภาพรวมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

Humanity and Social sciences’s Board 

 Lecturer

การจัดการเรียนการสอน 

การมีงานทําของนักศึกษา 

Technical 
Staff

Supporting  
Staff 

Faculty of Humanities and Social sciences’s 
Diamond Ring System 

Suan Dusit Rajabhat 
University Administrator

Staff 

Mission
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นอกจากระบบในภาพรวมของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร แลว คณะ ยังประกอบไปดวย

ระบบยอยภายในท่ีสําคัญอีกหนึ่งระบบ ซ่ึงถือเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการชวยควบคมุใหคณะมีแนวทางใน
การบริหารเพือ่บรรลุเปาหมาย ระบบดังกลาวคือ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงสามารถสรุปไดเปน
โมเดลดังนี ้
 
 



                                                                                                                                                                                                        รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 

 
16 

 

 

 

 

 

 Strategy 

 

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

Curriculum

 

SAR 
Report 

Assessment 
Process 

Outcome 

Re-checked 

Feed Back 

 ภาพที่ 2   โมเดลระบบประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
           Faculty of Humanities and social Sciences’s 

SAR System 
 

 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ระบบประกันคุณภาพ 

Faculty of Humanities 
and Social science’s 

strategy 
SAR Commitee 

Re-checked 
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 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ 
บุคลากรของคณะมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทํา

ใหคณะไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายทุกระดับเปนอยางดี 

 แผนในปการศึกษา 2549 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยมีคูมือการปฏิบัติงาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ โดยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและมีแผนปฏิบัติการ
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องดังนี้ 
 
 

แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ปการศึกษา 2549 

 

2549 2550  

 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
. 

1. งานสรางความเขาใจในระบบประกันคุณภาพ 
   1.1 จัดสัมมนาอบรมสรางความเขาใจในการประกัน
คุณภาพ 

                   

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
    2.1 กําหนดนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ   
ของคณะ 
    2.2 แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

                   

3. งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
    3.1 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
    3.2 จัดทําองคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ
รวมกับมหาวิทยาลัยฯ 
    3.3 พัฒนาคูมือการประกันคุณภาพรวมกับมหาวิทยาลัยฯ 

                   

4. งานควบคุม / ตรวจสอบ / ประเมินคณุภาพ 
    4.1 จัดทํา SAR ของคณะ 
    4.2 สรุปรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ปการศึกษา 2549 
    4.3 คณะจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพหลังตรวจประเมิน  
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แผนเรงรัดเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2546 - 2549 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

 
 

1. หลกัการ 
 

 จากเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงเนนการจัดการศึกษาเพ่ือ “พัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” ประกอบกับนโยบายรัฐบาล ที่จะปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหง
ความรู สรางทุนทางปญญา ใหสามารถนําพาประเทศรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมได โดยยึดหลัก “การศึกษาสราง
ชาติ สรางคน สรางงาน” สถาบันการศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักใน   การจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ตระหนักในการวางแผนพัฒนาโดยยึด “คน” เปนศูนยกลาง สรางองคความรูเพ่ือพัฒนาคนใหเปนคนดี คนเกง มีความรู คิด
เปน  ทําเปน รูเทากันการเปล่ียนแปลงสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน สามารถพ่ึงพาตนเอง และอยูรอดไดภายใตการเปลี่ยนแปลง
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึงประสงคของสังคมไทย 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ตระหนักถึงความสําคัญการตอบสนองนโยบาย 
แนวคิดและการพัฒนาดังกลาว จึงดําเนินการจัดทําแผนเรงรัดเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา พ.ศ. 2546 - 2549 

 
 

2. วัตถุประสงค 
   

 2.1  เพ่ือใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   เรงรัดพัฒนาการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพ มีความรูคู
คุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต มีพลังความคิดสรางสรรค สรางนิสัยรักการอาน สามารถเรียนรูไดอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต มีจิตสํานึกในการสรางงานดวยตนเอง ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 2.2  เพ่ือสรางองคความรูและภูมิปญญาไทยดวยการวิจัย โดยการพัฒนานักวิจัยในสาขาวิชากลุมมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ใหมีความสามารถในการสรางผลงานวิจัยที่ตอบสนองตอการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 
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                                             3    . เปาหมายผลผลิตและตัวชี้วัด 
 
 

เปาหมายผลผลิต ตัวชี้วัดผลผลิต 
1. ผลิตบัณฑิตในปริมาณที่เหมาะสม 1. นักศึกษาใหมแตละโปรแกรมวิชามีจํานวนตรงตามแผนรับประจําป 

2. ผลิตบัณฑิตสนองความตองการของ 

     บุคคลและสังคม 
2. รอยละของความพึงพอใจที่สํารวจ จากผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  

3. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
   ตามเกณฑมาตรฐานโปรแกรมวิชา 

3.  ผูสําเร็จการศึกษา ไมตํ่ากวารอยละ 80     ผานการประเมินตามเกณฑ 
    มาตรฐานของโปรแกรมวิชา 

4. ผูเรียนมีความสมารถดานคอมพิวเตอร 4.  ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80  สามารถใช  คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปได     
    หรือลงทะเบียนวิชาคอมพิวเตอร เปนวิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

5. ผูเรียนมีความรูความสามารถ 

    ดานภาษาตางประเทศ 
5. รอยละของนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา 

    ภาษาตางประเทศเปนวิชาเลือก 

 6. พัฒนาหลักสูตรใหม 6.  ทุกโปรแกรมวิชาสังกัดคณะมนุษยศาสตรฯมีหลักสูตรใหม/ปรับปรุง  
    ใชรับนักศึกษาปการศึกษา 2548 

 7.  นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม 

    ระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร 
7. มีนักศึกษาตกคางหรือลาออกระหวางการศึกษา ไมเกินรอยละ 10 ของแตละ   

  ช้ันป 
8. พัฒนากระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียน 

    เปนสําคัญ 
8. ทุกรายวิชาที่เปดสอนมีแนวการสอนที่แสดงกิจกรรมการเรียนการสอน     
    หลากหลายวิธี 

9. พัฒนาขีดความสามารถดานวิจัย 9. อาจารยคณะมนุษยศาสตรฯ ไมตํ่ากวารอยละ  80  เขารวมโครงการอบรม 

    พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย 
10. ใหมีผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้นทุกป 10. มีผลงานวิจัยระดับโปรแกรมวิชาไมนอยกวาโปรแกรมวิชาละ  1 เรื่องตอป  

     ในปการศึกษา  2547 และเพ่ิมเปน 2 เรื่องตอป ในปการศึกษา 2548   
11. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

     การศึกษาของคณะมนุษยศาสตรฯ 
11. คณะและโปรแกรมวิชาผานการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในทุก 

     โปรแกรมวิชาภายในปการศึกษา 2548  
12. แนวพัฒนาสหกิจศึกษา 12. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ เขารวมโครงการ 

13. เปาหมายเชิงตนทุนใชทรัพยากรที่ม ี

     อยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
13. มีอัตราคาใชจายตอหัวนักศึกษาไมสูงกวาสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่นของรัฐ 
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5. บุคลากร  ( Staff )   ปจจัยดานทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจยัสําคัญในการขับเคล่ือน
กิจกรรมตางๆและมีผลโดยตรงตอผลลัพธขององคการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดใหความสําคัญ
ตอนโยบายท่ีเกี่ยวของกับปจจัยดังกลาว มีการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมท่ีเกี่ยวของตอกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง ประกอบกับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีนโยบายสนับสนุนในดาน
ดังกลาวอยางเปนรูปธรรม จึงทําใหมีการพฒันาศักยภาพปจจัยดานทรัพยากรมนษุยใหสามารถดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

 

ดานการเขารวมประชุม สัมมนา และฝกอบรมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรอ่ืนๆ ใน
ประเทศ คณะสงอาจารยเขารวมเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การเพิม่พูนความรู ความคิดและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวนกวา 102 โครงการ โดยอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมอบรม อยางนอยคนละ 3 
หลักสูตรตอป 

                                       . 
     
 ขอมูลบุคลากร 

 

 จํานวนบุคลากร   ท้ังหมด 222 คน 

 

 

 

     

  

   

      

 

 

  

อาจารยประจําตาม

สัญญาจาง  144  คน 

ขาราชการ  66  คนพนกังานราชการ  3  คน
เจาหนาท่ี  9  คน

 พนักงานราชการ

 ขาราชการ

 อาจารยประจําตามสญัญาจาง

 เจาหนาที่
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 ขาราชการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

 

 อาจารยประจําตามสัญญาจาง จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

 

 

อาจารย 35 คน
ผศ. 27 คน

รศ. 4 คน

  รศ.

  ผศ.

  อาจารย

อาจารย 142 คน

ผศ. 2  คน

  ผศ.

  อาจารย
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 บุคลากร (ยกเวนเจาหนาท่ี)  จําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ 

 

 

 จํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

(ไมรวมเจาหนาท่ี) 

ปวส . 1 

ตร ี 33 
เอก  16 

โท 163 

ปวส . 

ตร ี

โท 

เอก 
 

อาจารย 180 คน

ผศ. 29 คน
รศ. 4 คน

  รศ.

  ผศ.

  อาจารย
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6. หนาท่ี ภารกิจ ความรบัผิดชอบของคณะมนุษยศาสตรฯ ( Skill ) 
  

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพรอมในการปฏิบัติการตอบสนองกลยุทธ เพื่อการ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยมีภารกิจ หนาท่ี และความรับผิดชอบ ท่ี
สอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย  และคณะ ในดานตางๆ ดังนี้ 

6.1  ดานการจัดการศึกษา 
6.2  ดานการพัฒนานักศึกษา 
6.3   ดานการวิจัย 
6.4   ดานการบริการวิชาการสูทองถ่ินและสังคม 
6.5   ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.6   ดานประกันคุณภาพ 
6.7   ดานพัฒนาบุคลากร 
6.8   ดานการประชาสัมพันธ 

            6.9    ดานการเงินและงบประมาณ 

6.1  ดานการจัดการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีภาระหนาท่ีดานการจัดการศึกษา ท้ังการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป สําหรับนักศึกษาทุกคณะ และการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร สายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เพื่อพัฒนาใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา มีคุณธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  

 นโยบาย 

1.  มุงเนนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีคณะ    /หลักสูตรมีความพรอม  ความเช่ียวชาญ ให
บรรลุตามวัตถุประสงค 

2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ  และการใช
เทคโนโลยีทันสมัย ใหแกนักศึกษาและบุคลากรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการแสวงหาความรวมมือกับ
หนวยงาน สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ สรางพันธมิตรเครือขายการเรียนรู 

4. มุงเนนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ  สรางนิสัยรักการอานใฝการเรียนรู 
เปนผูสรางงานดวยตนเอง 
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 เปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหมเต็มตามแผนรับนักศึกษา  

2. ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไมตํ่ากวารอยละ  80 

3. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

  4.  คณะ   /  หลักสูตรผานเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายในและมีความพรอมรับการ
ตรวจเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย 

 กลยุทธ 
     1.  กําหนดใหหลักสูตรดําเนินการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  ตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต สังคม และประเทศ 
     2.  สงเสริมสนับสนุนการนําผูเช่ียวชาญหรือผูชํานาญเฉพาะสาขาวิชาชีพเปนวิทยากรหรือ
อาจารยพิเศษ 
     3.  ติดตอประสานงานกับหนวยงาน   /  สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศจัดทํา
โครงการความรวมมือแลกเปล่ียนอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนดานวัฒนธรรม 
     4. สงเสริมสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาทุกหลักสูตรใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
     5. ดําเนินการสรรหาอาจารยผูสอน บุคลากรสนับสนุนในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหเพียงพอ 

 การจัดการเรียนการสอน 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มุงเนนการปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
สงเสริมการสรางประสบการณจริง เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี มีความรู  คิดเปน ทําเปน สามารถพึ่งพา
ตนเอง และอยูรอดไดภายใตการเปล่ียนแปลงทุกดานของประเทศและสังคมโลก ท้ังนี้โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีหลากหลายแตกตางกันตามลักษณะหลักสูตร โดยมีลักษณะดังนี้ 

 จํานวนหนวยกิต/ ช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ      
คิดเปนรอยละ 24 – 40 
 การสัมมนา คิดเปนรอยละ 20 – 30 
 การมอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตนเอง              
คิดเปนรอยละ 30 – 60  

 จํานวนรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาทุกหลักสูตร มีสิทธ์ิลงทะเบียน วิชาเลือกเสรีไม
นอยกวา 10 หนวยกิต หรือไมนอยกวา 4 รายวิชา โดยมีรายวิชาท่ีเปดไวใหเลือก
จํานวนมาก และยังมีการเปดรายวิชาเลือกเสรี ใหตามที่นักศึกษายื่นขอจํานวนมากอีก
ดวย 
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 ดานการบริการใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรนั้น  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปดใหบริการวันธรรมดา ต้ังแตเวลา 8.00 – 19.30 น. และวัน
เสาร-อาทิตย ต้ังแตเวลา 8.30 – 18.00 น. 
 ดานภาษาตางประเทศ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษอยางนอย 6 
หนวยกิต 

 ในการจัดการเรียนการสอน ปรากฏวานักเรียนมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการสอนของ
คณาจารย โดยภาพรวมอยูในระดับดี (ประเมินโดยสํานักวิจัย) 
   

 โครงการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

1) โครงการความรวมมือกับหนวยงานภายในประเทศ  
                            โครงการความรวมมือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับสํานักงานศาลปกครอง ดําเนินการต้ังแตปการศึกษา 2546 ถึงปจจุบัน 

   2)  โครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ 
ในปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการตามโครงการความ

รวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศจํานวนมาก ในสวนท่ีเกี่ยวของกับกลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีดังนี้ 

2.1) ประเทศเบลเยี่ยม   
 สถาบันเทคโนโลยีและฝกหัดครู Group T เปนความรวมมือตอเนื่องมาต้ังแตปการศึกษา  2544 ถึง
ปจจุบัน โดยสถาบันเทคโนโลยีและฝกหัดครู  Group T สงนักศึกษามาฝกสอนภาษาฝร่ังเศสและ
ภาษาอังกฤษ 

2.2) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2.2.1) มหาวิทยาลัยชนชาติแหงมณฑลกวางสี ดําเนินการความ

รวมมือดานการแลกเปล่ียนอาจารยและนักศึกษา โดยในปการศึกษา 2546 ไดสงอาจารยมาสอนภาษาจีน 
จํานวน 2 คน  ในปการศึกษา 2547  ไดสงนักศึกษาวิชาเอกการทองเท่ียวมาศึกษาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต เปนเวลา 1 ป และในปตอไปจะมีนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยมาศึกษาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต   เปนเวลา 3 ป    สวนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    ไดสงอาจารยไปสอนภาษาไทยที่
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  เปนเวลา 1 ภาคเรียน โดยในปการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยชนชาติแหงมณฑล
กวางสี ไดสงอาจารยมาสอนภาษาจีน จํานวน 2 คน และมีนักศึกษามาศึกษาหลักสูตรภาษาไทย จํานวน 20 
คน 
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2.2.2)  มหาวิทยาลัยภาษาและการคาตางประเทศมณฑลกวางตุง   
ตกลงรวมมือและแลกเปล่ียนอาจารยและนักศึกษา สงนักศึกษา จํานวน 18  คน มาศึกษาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 เปนเวลา 90 วัน  

2.3 ) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
     2.3.1) โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประเภทบุคคลภายนอกสําหรับคนไทยในตางประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร และ สังคมศาสตร  ได รับ
มอบหมายจาก มหาวิทยาลัยใหรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาสําหรับเยาวชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา     ซ่ึงจัดต้ัง เปนศูนยการเรียนทางไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ วัดพุทธรัตนา 
ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส โดยจัดการศึกษาตามหลักสูตรข้ันพื้นฐานสําหรับเยาวชนไทยในตางประเทศ 
ของสํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังการจัดการอบรมกลุมสนใจ ดาน
อาหารไทย ศิลปะประดิษฐ ใหแกกลุมสนใจ การดําเนินงาน จัดการศึกษาเปน 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนปกติ
และภาคเรียนฤดูรอน แตละภาคเรียนมหาวิทยาลัยจัดสงอาจารยไปสอน ภาคเรียนละ 2 คน เพื่อสอน
ภาษาไทย ศิลปะ นาฏศิลป ใหแกนักเรียนและจัดอบรมกลุมสนใจ หลักสูตรอาหารไทย ศิลปะประดิษฐ โดย
ในปการศึกษา 2549  ไดจัดสงนางสาวสายบังอร ปานพรหมจากสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และ
นางสาวสุกัญญา จันทราภรณ  หลักสูตร ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ผลปรากฏวา
หลักสูตรอาหารไทย ขนมไทย และศิลปะประดิษฐไดรับความสนใจเปนอยางมากและเรียกรองให
มหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยดําเนินการตอเนื่องควบคูกับการจัดการศึกษาข้ัน พื้นฐานใหแก
เยาวชนท่ีสนใจ 

คณะไดจัดสงอาจารยไปปฏิบัติงานจํานวนท้ังหมด 19 คน จํานวนนักเรียน
ในปการศึกษา 2549  เปนนักเรียนภาคที่ 1 / 2549 จํานวน 62 คน ภาคเรียนท่ี 2 /2549 จํานวน 52 คน และภาค
ฤดูรอน จํานวน 33 คน   

 กิจกรรม / โครงการ 
    นักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดให ไดแก การปฐมนิเทศ การประชุม สัมมนา
เกี่ยวกับปญหาของนักศึกษา   กิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับศาสนาและพระมหากษัตริย 

กิจกรรมท่ีหลักสูตรจัดให ท้ังกิจกรรมดานวิชาการ การคนควาวิจัย การใหการบริการแกชุมชน และ
สังคม  การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมจํานวน 80 โครงการ 
                 สรุปกิจกรรม / โครงการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2549  ดังแสดงตาราง
ตอไปนี้ 
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ตารางแสดงโครงการ / กิจกรรมดานวิชาการ การคนควาวิจัย การใหการบริการแกชุมชน และสังคม 
การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบใชจริง ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมความรูภาษาจีน ใหแกครู อาจารย 

และบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลท่ัวไป  ณ  

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สุพรรณบุรี 

คาลงทะเบียนจาก

ผูเขารวมอบรม 

คาลงทะเบียนจาก

ผูเขารวมอบรม 

คณะมนุษยศาสตรฯ

และศูนยสุพรรณบุรี 

2 โครงการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนยการศึกษา

ทางไกลวัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คาลงทะเบียนจากผู

เขาเรียน 

คาลงทะเบียนจากผู

เขาเรียน 

คณะมนุษยศาสตรฯ 

3 โครงการภูมิใจบัณฑิตสานมิตรสัมพันธ 20,000 
(บกศ.) 

20,000 
(บกศ.) 

คณะมนุษยศาสตรฯ 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการ

สอน :  เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

613,000 613,000 คณะมนุษยศาสตรฯ 

5 โครงการรัฐธรรมนูญของเรา 10,000 
(บกศ.) 

10,000 
(บกศ.) 

คณะมนุษยศาสตรฯ 

6 โครงการศึกษาดูงานดานการพัฒนาชุมชน 

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

132,000 110,378 คณะมนุษยศาสตรฯ 

7 โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งท่ี 2 งบประมาณ จาก

ผูสนับสนุนภายนอก 

งบประมาณ จาก

ผูสนับสนุนภายนอก 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานดาน

กิจการนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรฯ 

8 โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งท่ี 3 6,500 
(บกศ.) 

และงบประมาณ 

จากผูสนับสนุน

ภายนอก 

6,500 
(บกศ.) 

และงบประมาณ 

จากผูสนับสนุน

ภายนอก 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานดาน

กิจการนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรฯ 

9 โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการดานกฎหมาย 

หัวขอเรื่อง “เสนทางทฤษฎีกฎหมายเพื่อการ
นําไปใชในการปฏิบัติจริง ตอน กฎหมายภาษี 
อากรไทย” 
 

8,000 
(บกศ.) 

 

8,000 
(บกศ.) 

 

นิติศาสตร 

10 โครงการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร สําหรับป

การศึกษา 2551 

54,700 54,700 นิติศาสตร 

11 เสนทางสู...เนติบัณฑิตไทย 50,000 50,000 นิติศาสตร 

12 โครงการพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยา 83,000 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จิตวิทยา 



                                                                                                                                                                                                        รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 

 
28 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบใชจริง ผูรับผิดชอบ 

13 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยา

อุตสาหกรรม 

23,000 
(บกศ.) 

23,000 
(บกศ.) 

จิตวิทยา 

14 โครงการจัดนิทรรศการ “การสงเสริมความสัมพันธ
อันดีแกครอบครัว” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. จิตวิทยา 

15 สมานไมตรีนองพี่จิตวิทยา ไมใช งปม. ไมใช งปม. จิตวิทยา 

16 โครงการฝกอบรม (หักเหล่ียมเตรียมสัมภาษณ) ไมใช งปม. ไมใช งปม. จิตวิทยา 

17 โครงการอบรมภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับชาว

ตางประเทศ รุนท่ี 1 

85,000 
(คาเขาอบรม) 

85,000 
(คาเขาอบรม) 

ภาษาไทย 

18 โครงการ “เปดประตูสูเสนทางสรางนักพูด 
สุนทรพจน” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาไทย 

19 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูดวยของเลน ของรัก 

ของสะสม 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาไทย 

20 โครงการตามรอยเจาสัวไทยในเยาวราช ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาไทย 

21 โครงการประชุมปฏิบัติการสืบคนและผลิตสื่อนํา

รองชุด “แดนดินถิ่นพอเพียง” เพื่อสืบสาน
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาไทย 

22 โครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยแกนักศึกษา

ชาวจีน 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาไทย 

23 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชาวจีนจาก

มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

เงินลงทะเบียน

นักศึกษา 

เงินลงทะเบียน

นักศึกษา 

ภาษาไทย 

24 โครงการหนึ่งหยดโลหิต หนึ่งน้ําใจทําความดีถวาย

ในหลวง 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาไทย 

25 โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษ 

15,000 
(บกศ.) 

15,000 
(บกศ.) 

ภาษาอังกฤษ 

26 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ  IELTS สําหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คาลงทะเบียนจาก

ผูเขารวมอบรม 

คาลงทะเบียนจาก

ผูเขารวมอบรม 

ภาษาอังกฤษ 

27 โครงการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาท่ี

จาก สปป.ลาว 

452,232 
(ทุนรัฐบาลไทย) 

452,232 
(ทุนรัฐบาลไทย) 

ภาษาอังกฤษ 

28 โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ระยะท่ี 1 
  - โครงการแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ  

“B.E. Quiz” 
  - โครงการพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ  “Speech 
Contest 2006” 

30,000 
(บกศ.) 

30,000 
(บกศ.) 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

29 โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สําหรับปการศึกษา 2551 

150,000 อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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30 โครงการศึกษาดูงานและเย่ียมชมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต ณ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาหลักสูตร

อังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ี 4  ศูนยหัวหิน 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

31 โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมการเรียนรู ดาน

ภาษา การวางแผนและการจัดการ 

30,000 
(บกศ.) 

30,000 
(บกศ.) 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

32 การประชุมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษา 

เรื่อง “Making the Classroom Lively” 
ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

33 โครงการอบรมภาษาสําหรับครูประถมสาธิตละออ

อุทิศ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

34 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Traning the 
Trainers) เรื่อง หลักสุตรฝกอบรมครูผูสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

35 โครงการ B.E. Walk Rally ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

36 โครงการพัฒนาบุคลากร 
   - การจัดทําวารสารทางวิชาการ B.E. Forum 

40,000 40,000 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

37 โครงการบริการวิชาการสูชุมชน (อบรม

ภาษาอังกฤษแกผูขายของท่ีระลึก ณ ตลาดน้ํา 

ดําเนินสะดวก) 

70,000 70,000 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

38 โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 3  

12,000 12,000 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 

39 โครงการ  “คิดเพิ่มเติมคาภูมิปญญาทองถิ่น ตอน 

จากภูมิสูพอเพียง” 

20,000 
(บกศ.) 

20,000 
(บกศ.) 

บรรณารักษศาสตรฯ 

40 โครงการ  Impact Factor กับการประเมินคุณภาพ
บทความวารสารและวารสารวิชาการ 

8,800 8,800 บรรณารักษศาสตรฯ 

41 โครงการเติมฝนปนรัก 5,000 
(บกศ.) 

5,000 
(บกศ.) 

บรรณารักษศาสตรฯ 

42 สารนิเทศเพื่อการประชาสัมพันธ ไมใช งปม. ไมใช งปม. บรรณารักษศาสตรฯ 

43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการลงรายการท่ี

อานไดดวยคอมพิวเตอร 

25,200 25,200 บรรณารักษศาสตรฯ 

44 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ

ศาสตร 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. บรรณารักษศาสตรฯ 

45 โครงการเตรียมความพรอมสูการจัดการเรียนการ

สอนดวยอีเลิรนนิ่ง 

23,750 23,750 บรรณารักษศาสตรฯ 

46 จัดระบบหองสมุดโรงเรียนพระดาบส ไมใช งปม. ไมใช งปม. บรรณารักษศาสตรฯ 

47 โครงการพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน ไมใช งปม. ไมใช งปม. บรรณารักษศาสตรฯ 

48 จัดระบบหองสมุดวัดมะลิ ไมใช งปม. ไมใช งปม. บรรณารักษศาสตรฯ 

49 โครงการตนกลาสวนดุสิตเทอดพระเกียรติ 30,000 30,000 บรรณารักษศาสตรฯ 
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50 สานสายใยรัฐศาสตร ไมใช งปม. ไมใช งปม. รัฐศาสตร 

51 โครงการฟุตซอลรัฐศาสตรสัมพันธ ไมใช งปม. ไมใช งปม. รัฐศาสตร 

52 การบรรยายพิเศษ “การกอการรายในประเทศ
ไทย” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. รัฐศาสตร 

53 การบรรยายพิเศษ “แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ประเทศโลกท่ี3” 
 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. รัฐศาสตร 

54 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพรัฐศาสตร 3  
ภาคเรียนท่ี 2/2549 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. รัฐศาสตร 

55 จัดการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเขารับ

ราชการ สํานักงานขาราชการพลเรือน ภาค ก. 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. รัฐประศาสนศาสตร 

56 จัดการแสดงงาน “Thai – Japanese Association 
Annual General Meeting 2006” (การประชุมใหญ
สามัญประจําป ของสมาคมไทย – ญ่ีปุน) 

12,000 12,000 นาฏศิลป 

57 จัดการแสดงงาน “วันเกษียณอายุราชการ รวมใจ 
สานสายใย ผูกพัน” 

10,000 10,000 นาฏศิลป 

58 โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับนักศึกษาจีน ตาม

โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิตกับมหาวิทยาลัยภาษาและการคา

ตางประเทศ เมืองกวางตุง 

5,000 5,000 นาฏศิลป 

59 โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

60 โครงการพัฒนาทักษะทางนาฏศิลปใหกับนักศึกษา

ท่ีมีความสามารถพิเศษทางนาฏศิลปและนักศึกษา

กลุมสนใจ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

61 โครงการสอนนาฏศิลปไทยสําหรับบุคคลท่ัวไป 18,900 
(เงินคาสมัครเรียน) 

18,900 
(เงินคาสมัครเรียน) 

นาฏศิลป 

62 โครงการสอนนาฏศิลปสากลสําหรับบุคคลท่ัวไป 12,600 
(เงินคาสมัครเรียน) 

12,600 
(เงินคาสมัครเรียน) 

นาฏศิลป 

63 จัดการแสดงงาน “20 ป คณะวิทยาการจัดการเริง

สําราญกับ สุนทราภรณ” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

64 จัดการแสดงงาน “ตอนรับผูบริหารจาก
มหาวิทยาลัยภาษา และการคาตางประเทศ

กวางตุง” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

65 จัดการแสดงงาน “วันภาษาไทยแหงชาติ” ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

66 จัดการแสดงงาน “วันแมแหงชาติ” ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

67 จัดการแสดงงาน “สายรักสายสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัย

ภาษาและการคาตางประเทศกวางตุง” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 



                                                                                                                                                                                                        รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 

 
31 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ งบใชจริง ผูรับผิดชอบ 

68 จัดการแสดงงาน “วัดเกษียณอายุราชการ ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

69 โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

70 พัฒนาทักษะ ความสามารถทางดานนาฏศิลปไทย 

และนาฏศิลปสากลใหกับนักศึกษาโควตานาฏศิลป 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

71 บทเรียนคอมพิวเตอรดวยตนเองรายวิชา

สุนทรียภาพของชีวิต เรื่อง นาฏศิลป 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

72 โครงการพัฒนาทักษะทางสุนทรีย “โครงการชิงกัน
ดัง” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. รายวิชาสุนทรียภาพ 

73 โครงการสุนทรียสูชุมชน ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป/รายวิชา

สุนทรียภาพ/

ดนตรี/ศิลปะ 

74 โครงการฝกทักษะดนตรีไทยใหกับนักศึกษาและ

กลุมสนใจหลังเลิกเรียน ระหวางเวลา 17.00 – 

20.00 น. 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ดนตรี 

75 โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก ไมใช งปม. ไมใช งปม. ดนตรี 

76 การบรรเลงดนตรีไทยภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ดนตรี 

77 โครงการเทศกาลญี่ปุน ครั้งท่ี 3 26,835 26,835 ญ่ีปุน 

78 โครงการวารสารญ่ีปุน “วะ” ครั้งท่ี2 6,000 6,000 ญ่ีปุน 

79 โครงการความจริงฯ สูชุมชน ไมใช งปม. ไมใช งปม. ปรัชญาและศาสนา 

80 โครงการศึกษาและเรียนรูชุมชน ไมใช งปม. ไมใช งปม. ปรัชญาและศาสนา 

 

 6.2. ดานพัฒนานักศึกษา  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีวัตถุประสงคในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ
และสมรรถนะของแตละหลักสูตรตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะ ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญา และวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย 

 

 นโยบาย 

1. มุงเนนพัฒนานักศึกษาใหมีความรูความสามารถทางวิชาการ  ประยุกตใชกับงาน      รูจักการ
คนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง 

2. สงเสริมใหนักศึกษารูจักใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ทันเหตุการณรูจักการทํางานเปนกลุม  และ
เปนระบบ 
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3. พัฒนานักศึกษาใหสามารถใชภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา 
4. พัฒนาบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม และจริยธรรม 
5. สนับสนุนใหมีคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาของคณะ  หลักสูตร/  และชมรม 

 เปาหมาย  
 1. มีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และมีนักศึกษาเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
 2   .มีคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาทั้งระดับคณะ  และระดับหลักสูตรเพื่อสรางลักษณะการ
ทํางานเปนทีม และประชาธิปไตย 
 3.  มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลและกิจกรรมรณรงคเฉพาะกิจ   /  ตามกระแสสังคม  ซ่ึงจัดโดย
นักศึกษา หรือนักศึกษารวมกับหลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย / หนวยงานภายนอก 
 4. มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาทุกภาคเรียน 
 5. นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 มีบุคลิกภาพเหมาะสมตามสาขาวิชา          

 กลยุทธ 
 1. สรางความรวมมือระหวางอาจารย  บุคลากร  และนักศึกษา  เพื่อจัดกิจกรรมใหสอดคลอง
วัตถุประสงคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2. สนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร    ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 3. สนับสนุนและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัด
กิจกรรมทางศาสนาและสังคม 
 4. จัดหาทนุเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
 5. สนับสนุนการต้ังชมรมของนักศึกษา เพื่อฝกฝนการทํางานอยางเปนระบบ 

 คุณลักษณะบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 

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

1. ใชเทคโนโลยีพื้นฐานได 
2. ใชภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา 
 ดานบุคลิกภาพ 

1. มีมนุษยสัมพันธดี 
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โครงการความรวมมือ

2. รับผิดชอบ ซ่ือสัตย ขยัน อดทน 
3. รับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน 
4. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
5. เคารพกฎระเบียบของสังคม 
6. กระตือรือรน มีความคิดสรางสรรค กลาแสดงออก 

 จํานวนนักศึกษา 

  ภาคปกติ    จํานวน 3,507   คน 

  ภาคสมทบ    จํานวน 2,067  คน 

นักศึกษาในโครงการความรวมมือ  จํานวน  114    คน 

รวมท้ังส้ิน    จํานวน  5,688  คน 

 

 จํานวนนักศึกษา จําแนกตามหลักสูตร 
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ภาคปกติ ภาคสมทบ

 การผลิตบัณฑิต 
ในปการศึกษา 2549  มีผูสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคสมทบท้ังส้ิน 1,571 คน คิด

เปนรอยละ 27.62 (คิดจากนกัศึกษาท้ังหมด)  จํานวน 5,688  คน  จําแนกตามหลักสูตร ดังนี ้

 
ในปการศึกษา 2549 มีผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ ภาคปกติ จํานวน 1,004 คน ภาคสมทบ 

จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละจากจํานวนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 (รหัส46) แยกตามหลักสูตรได ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

(คน) ลําดับท่ี หลักสูตร 
ภาคปกติ ภาคสมทบ 

รวม 

1 รัฐประศาสนศาสตร 334 186 520 
2 นิติศาสตร 135 116 251 

3 ภาษาอังกฤษ 155 13 168 

5 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 155 7 162 

5 บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 137 - 137 

6 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 7 - 7 

7 ภาษาไทย 42 - 42 

8 จิตวิทยา 92 3 95 

9 ศิลปกรรม 102 55 157 

10 รัฐศาสตร 6 - 6 
11 การพัฒนาชุมชน - 26 26 

รวม 1,165 406 1,571 
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 นักศึกษาที่มผีลงานดีเดนและสรางชื่อเสียง 
 

 
 
 
 
 

    ตารางแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับรางวัลและสรางชื่อเสียง 
 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล รางวัลท่ีไดรับ 
1 นายภาณุพงศ ลาภเสถียร 

(หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร) 
1) รางวัลเยาวชนดีเดนระดับอาเซียน ป 2006  
  ( สภาอาเซียนและรัฐบาลประเทศมาเลเซีย ) 
2) รางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ ป 2549 
  ( กระทรวงพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ) 
3) รางวัลพระราชทานนักศึกษาดีเดน ป 2549 
  ( กระทรวงศึกษาธิการ ) 
4) รางวัลเยาวชนดีเดน ป 2549 
  ( สมาคมสงเสริมเอกลักษณแหงชาติ ) 
5) รางวัลอาสาสมัครแหงป 2549 
  ( UNSUNG HERO สโมสรโรตารีกรุงเทพ ) 

2 นายมารุตพงษ กาแกว 
( หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร ) 

ไดรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2549  ตามประกาศจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3 นางสาวพัชริดา สาดรุง  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

ไดรับประกาศนียบัตรจาก การกีฬาแหงประเทศไทย 
โดยการเปนลามใหผูประสานงานนักกฬีา ในการ
ประชุมสมาพันธการกีฬาแหงประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  
26-30 มีนาคม 2550 

4 นางสาววิชยา เทพรักษาฤาชัย 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

ไดรับประกาศนียบัตรจาก การกีฬาแหงประเทศไทย 
โดยการเปนลามใหผูประสานงานนักกฬีา ในการ
ประชุมสมาพันธการกีฬาแหงประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26-
30 มีนาคม 2550 
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 การสนับสนุนการเรียนรู 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําท้ังหมด 222 คน เปนขาราชการ 6 คน 

พนักงานราชการ  3  คน  อาจารยประจําตามสัญญาจาง  123  คน ( อาจารยชาวตางประเทศ 11 คน)  
   อาจารยประจําทุกระดบัตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 1 : 16 
   อัตราสวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  

236 : 1  ( 4953 : 21 ) 
   จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนกวา 300 เคร่ือง 
   สํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   อาจารยประจําผลิตเอกสารประกอบการสอน / ตํารา ส่ือการสอน  จํานวน   130 รายวิชา 
 ศูนยการศกึษาภาษาอังกฤษดวยตนเอง  มหาวิทยาลัยมีศูนยสงเสริมการเรียนรูดานภาษา เพื่อ

พัฒนาทักษะทางภาษาของนกัศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 
 จํานวนรายวิชาท่ีทํา e-learning   

 6.3. ดานการวิจัย 

การวิจัยเปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่งของสถาบันอุดมศึกษานอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต เปน
องคประกอบของการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเพื่อมุงสูความเปนเลิศดานวิชาการและเสริมสราง
ศักยภาพใหมีความสามารถในการแขงขันภายใตสภาวการณปจจุบัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึง
มุงเนนการพัฒนาดานวิจัยดวยรูปแบบตาง ๆ อาทิ การจัดอบรมความรูดานการวิจัยใหแกอาจารยและบุคลากร
ของคณะ การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา หนวยงานท้ังในประเทศ และตางประเทศ การ
จัดทําวารสารสําหรับเผยแพรงานวิจัย อันนําไปสูการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถ
ในการสรางงานวิจัยบรรลุตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคณะ ท่ีตองการใหมีผลงานวิจัยของอาจารยเปน 
1 ตอ 3 คนตอป      

 

 นโยบาย 

1. สงเสริมใหบุคลากรของคณะทํางานวจิัยและเผยแพรงานวิจยัในสาขาท่ีเกี่ยวของ ท้ังเพื่อ
ความกาวหนาทางวิชาการ และการพัฒนาสังคม 

 2. ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการ
แลกเปล่ียนขอมูล ความรู และเทคนิควิธีดานการวจิัย 
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 เปาหมาย 
 1.  อาจารยและบุคลากร ไดรับการพัฒนาใหเปนนักวิจยัเพิ่มข้ึน 
 2. มีผลงานวิจัยในสัดสวน งานวิจยั : อาจารย : ตอป  เปน  1 : 3 ตอป ภายในป 2549    งานวิจัย : 
หลักสูตร : ป = 1 : 1 ตอป  ต้ังแตป 2547      
 3. ผลงานวิจัยของอาจารยไดรับการตีพิมพเผยแพร 
 4. มีการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชนได  
 

 กลยุทธ 
 1. รวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาและหนวยงานอ่ืน เพื่อฝกอบรมความรู เทคนิควิธี ดานการ

วิจัยใหแกอาจารยบุคลากรของคณะ 
 2. มุงเนนการทําวิจัยของหลักสูตร และของอาจารย หรือนักศึกษาแบบคณะบุคคลมากกวา

งานวิจยัรายบุคคล 
 3. รวมมือกับคณะอ่ืน ๆ และหนวยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทํากรอบภาระงาน ดานการวจิัย

เสนอมหาวิทยาลัย 
 4. รวมมือกับหนวยงาน สถาบัน องคกรตางประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล ความรู และบุคลากร

ดานการวิจัย ตลอดจนการทํางานวิจยัรวมกนั 
 

 จํานวนงานวิจัยของคณะ 

บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลงานวิจัยท้ังงานวิจยัเดีย่ว และงานวิจยักลุม ท่ี
ดําเนินการเสร็จแลวในปการศึกษา 2549 ท้ังส้ิน จํานวน 41 เร่ือง ( ตาราง 3.1 ) คิดเปนจํานวนงานวิจยัตอ
อาจารยประจําทุกระดับ = 1 : 3  และในปการศึกษา 2549 มีผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพเผยแพร จํานวน  5 
เร่ือง  ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตารางแสดงขอมูลงานวิจัย ของบุคลากร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2549 
 

ลําดับที่ โครงการวิจัย รายชื่อผูทําวิจัย ประเภท
โครงการ 

แหลงทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

ปที่เริ่ม
ดําเนินการ 

1 การศึกษาการใชประโยชนของฐานขอมูลออนไลนที่สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบอกรับเปนสมาชิก 

อ.สายสุดา  ปนตระกูล เดี่ยว ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย 25,000 2547 

2 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสรางผลงานภาพพิมพแกะไมของประหยัด 
พงษดํา กับประพันธ ศรีสุตา 

อ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ เดี่ยว ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย 40,000 2548 

3 การพัฒนาระบบฐานขอมูลของสวนดุสิตโพลเพื่อการสืบคนสารสนเทศ
ผานทางอินเทอรเน็ต 

อ.ปริศนา  มัชฌิมา เดี่ยว ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย 40,000 2548 

4 การพัฒนาบทเรียนดวยตนเองผานเครือขายคอมพิวเตอร วิชาสุนทรียภาพ
ของชีวิต เรื่อง นาฏศิลป สําหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สถาบันราช
ภัฏสวนดุสิต 

อ.วรพรรณ  กีรานนท 
อ.ปฤณัต  แสงสวาง 
อ.นิรมล  เจริญหลาย 

กลุม ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย 35,000 2545 

5 การฟนฟูการทองเที่ยวชุมชนบางกอกใหญใหยั่งยืน พื้นที่บางกอกใหญ อ.ยุพิน  พิพัฒนพวงทอง เดี่ยว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 55,000 2548 

6 ความเชื่อมั่น ความนิยมและความคาดหวังตอผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 450,000 2548 

7 ความคิดเห็น การรับรู ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูมีสวน
เกี่ยวของดานยุทธศาสตรกระทรวงพลังงาน 

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม กระทรวงพลังงาน 150,000 2548 

8 ความรู ความเขาใจของกลุมเปาหมายที่ไดรับสื่อเผยแพรสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประจําป 2549 

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม กรมคุมครองสิทธิฯ 280,000 2549 

9 ความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอรถไฟฟาใตดิน และผูรับสัมปทาน รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม องคการรถไฟฟามหานคร 280,000 2548 

10 ความพึงพอใจของผูรับบริการองคการคลังสินคา รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม องคการคลังสินคา 430,000 2549 

11 ความคิดเห็นของประชาชนตอสนง.ปรมาณู รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ 200,000 2549 
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ลําดับที่ โครงการวิจัย รายชื่อผูทําวิจัย ประเภท
โครงการ 

แหลงทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

ปที่เริ่ม
ดําเนินการ 

12 ความพึงพอใจที่มีตอ puff&pie bakery รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม บ.การบินไทย จํากัด(มหาชน) 144,000 2549 

13 ความพึงพอใจที่มีตออบต.ละหารกับบางคูรัด รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม อบต.ละหารกับบางคูรัด 100,000 2549 

14 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาลบางศรีเมือง รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม เทศบาลบางศรีเมือง จ.นนทบุรี  42,000 2549 

15 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอเทศบาลตําบลบางใหญ รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม เทศบาลตําบลบางใหญ จ.นนทบุรี 22,400 2549 

16 ความรูความเขาใจของประชาชนดานการบังคับคดีที่มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม กรมบังคับคดี  130,000 2549 

17 ความรูความเขาใจในการปองกันและควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม กรมควบคุมโรค 587,140 2549 

18 ความคิดเห็นของประชาชนตอการที่สตรีเขามาเปนนักการเมือง รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว 

221,280 2549 

19 การรับรูขอมูลขาวสารที่เผยแพรประชาสัมพันธของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย 

350,000 2549 

20 ความพึงพอใจในการบริการจัดการน้ําเสียขององคการจัดการน้ําเสีย รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม องคการจัดการน้ําเสีย 40,000 2549 

21 ความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอการรอคิวอาหาร รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม บริษัท สหเศรษฐศิริ 50,000 2549 

22 ความคาดหวังและความพึงพอใจตอการมาศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต (ศูนยปราจีนบุรี) 

รศ.อุดม  พรประเสริฐ กลุม ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัย 15,000 2549 

23 ความพึงพอใจของพนักงาน การไฟฟาฝายผลิต รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 300,000 2549 

24 ความพึงพอใจของพนักงานตอ บ.สยามสติลซิลดิเกต รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม บ.สยามสติลซิลดิเกต จํากัด 85,000 2549 

25 ความคิดเห็นของผูชมตอการเปนผูนําดานขาวและสาระประโยชน รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม อสมท. 250,000 2549 

26 ความคิดเห็นตอปญหาและการพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษา รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 136,000 2549 
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ลําดับที่ โครงการวิจัย รายชื่อผูทําวิจัย ประเภท
โครงการ 

แหลงทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

ปที่เริ่ม
ดําเนินการ 

27 การประเมินผลโครงการจัดตั้งหมูบานชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด 
ประจําป 2550 

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
(กอ.รมน.) 

550,000 2549 

28 การประเมินผลโครงการสรางภูมิคุมกันตามแนวชายแดน (สตม) ประจําป 
2550 

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
(กอ.รมน.) 

200,000 2549 

29 การรับรูเกี่ยวกับเรื่องกระดาษในปจจุบัน รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม บ.ADVANCE AGRO จํากัด 60,000 2549 

30 การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนเกี่ยวกับโรคภัยตางๆ  รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม กรมควบคุมโรค 600,000 2549 

31 ความคิดเห็นของประชาชนในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ผาน
นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลชุดปจจุบัน  

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 150,000 2549 

32 เจตคติและความเขาใจของประชาชนใน กทม. ตอ ปายจราจรอัจฉริยะ รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม ศูนยควบคุมปายจราจรอัจฉริยะ 80,000 2549 

33 ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ที่มีตอ 
กฟผ.แมเมาะ  

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 440,000 2549 

34 ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑครีมหมักผม LOLANE Hair 
Repair 

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม บ. LOLANE จํากัด 126,000 2549 

35 โครงการเก็บขอมูลเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั่วประเทศ รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 172,000 2549 

36 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน รฟม. รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ
ไทย 

50,000 2549 

37 ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินโครงการรถไฟฟา 5 เสนทาง รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง
และจราจร (สนข.) 

875,000 2549 

38 ความตองการของประชาชนที่มีตอการซื้อคอนโดฯ ยาน รัชดา รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม บ.พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด(มหาชน) 150,000 2549 

39 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนและทองถิ่น ป 2550 รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 380,000 2549 
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ลําดับที่ โครงการวิจัย รายชื่อผูทําวิจัย ประเภท
โครงการ 

แหลงทุนวิจัย งบประมาณ
(บาท) 

ปที่เริ่ม
ดําเนินการ 

40 ความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการรณรงคเพื่อใหความรูเกี่ยวกับมะเร็ง
ปากมดลูกและกลยุทธในการเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับมะเร็งปาก
มดลูก 

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 125,000 2549 

41 พฤติกรรมและความตองการของประชาชนตอศูนยการคาอยุธยาพารค ป 
2549 

รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย กลุม บ. คลองสวนพลู จํากัด 150,000 2549 

 



 
   ตารางแสดงขอมูลงานวิจัยท่ีไดรับการตพีิมพ/เผยแพรในปการศึกษา 2549 ของบุคลากร                         

สังกัดคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ท่ี 
 

โครงการวิจัย 
 

รายชื่อผูทําวิจัย แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน / เดือน /ป 

ท่ีตีพิมพ/เผยแพร 

1 การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถวัดกลางวรวิหาร 
จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.เน้ือออน  ขรัวทองเขียว 
 

งานประชุมทางวิชาการ”
มหาวิทยาลัยกับการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน ครั้งที่ 2” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

12-13 กค. 2549 

2 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสราง
ผลงานภาพพิมพแกะไมของ
ประหยัด พงษดํา กับประพันธ ศรีสุ
ตา 

อ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ วารสารวิจัย มสด. ปที่ 3 ฉบับ
ที่ 1   ( ม.ค.-เม.ย. 2550 ) 

30 เม.ย.2550 
 

3 การศึกษาภาพจิตกรรมสีนํ้าของ
สวัสด์ิ  ตันติสุข 

อ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ วารสารวิจัย มสด. ปที่ 3 ฉบับ
ที่ 2  ( พ.ค.-ส.ค. 2550 ) 

1 พ.ค. 2550 
(ตอบรับตนฉบับ) 

4 สภาพและปญหาของปจจัยที่เอื้อใน
การออกแบบระบบการบริหาร
จัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน 

ผศ.ดร.ศักด์ิชัย  เกียรตินาคินทร 
 

วารสารวิจัย มสด. ปที่ 2 ฉบับ
ที่ 1   ( ม.ค.-เม.ย. 2549 ) 

5 ก.ย.2549 
 

5 วิเคราะหผลงานจิตรกรรมภาพคน 
ของ อเมดีโอ โมดิกลิ อานี 
(Amedeo Modigliani) 

อ.วรรณา  พิเชฐพฤทธคณะ 
 

วารสารวิจัย มสด. ปที่ 2 ฉบับ
ที่ 1   ( ม.ค.-เม.ย. 2549 ) 

5 ก.ย.2549 
 

 

6.4.  ดานการบริการวิชาการสูทองถ่ินและสังคม 

 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีนโยบายใหการสงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตรและ
หนวยงานในสังกัดคณะดําเนินโครงการกจิกรรม การใหบริการดานวชิาการแกทองถ่ินและสังคม โดยใชฐาน
ศักยภาพความรู ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาของตนบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผล 
ตอบสนองความตองการทางวิชาการทองถ่ิน สังคมและประเทศ 
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 นโยบาย 
  1.   สนับสนุนสงเสริมการจัดฝกอบรมทางวิชาการดานภาษาตางประเทศใหตอบสนอง
ความตองการของสังคมและประเทศ 
  2.  สนับสนุนสงเสริมการจัดฝกอบรมทางวิชาการดานภาษาไทย   สําหรับชาวตางประเทศ 
ตามความตองการของหนวยงาน องคกรในประเทศและตางประเทศ 
  3.  สนับสนุนสงเสริมความรวมมือระหวางคณะและ/หรือหลักสูตรกับ 
องคกรภาครัฐและเอกชนในการใหบริการทางวิชาการ  

4. สงเสริมใหหลักสูตรจัดกิจกรรมใหบริการทางวิชาการใหแกชุมชนและสังคม 
 

 เปาหมาย 
       1. มีโครงการบริการทางวิชาการทุกหลักสูตร ทุกป 
  2. มีหลักสูตรการฝกอบรมระยะส้ัน เพื่อการบริการทางวิชาการและเพ่ิมรายได 
  3. โครงการสอนดนตรีสําหรับบุคคลภายนอก มีจํานวนผูเรียนเพิ่มข้ึน 
  4. โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับบุคคลนอกมีจํานวนผูเรียนเพิ่มข้ึน 
  5. มีโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการทุกภาคเรียน 
  6. มีโครงการบริการวิชาการแกชุมชนหลากหลายรูปแบบ เชน คายภาษาอังกฤษ 
 

 กลยุทธ 
1.   สนับสนุนใหหลักสูตรดานภาษาตางประเทศจัดการฝกอบรมภาษา-ตางประเทศเพื่อ

ตอบสนองความตองการของบุคคล หนวยงาน องคกร ท้ังโดยคํานึงท้ังดานบริการวิชาการ และเชิงธุรกิจ 
2.   สนับสนุนการฝกอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศเพื่อตอบสนองความตองการของ

บุคลากร หนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
3.   สนับสนุนโครงการฝกอบรม เฉพาะเร่ืองท่ีหลักสูตรหรือหนวยงานของคณะท่ีมีความ

เช่ียวชาญ เพื่อพัฒนาไปเปนศูนยความเปนเลิศเฉพาะดาน 
4. สนบัสนุนสงเสริมการใหบริการทางวชิาการตามโครงการความรวมมือระหวางคณะและหรือ

หลักสูตรกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
5.ใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อการเผยแพรและ

ปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 
6.  จัดใหมีโครงการอบรมดานวิชาการแกบุคคลท่ัวไป 
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 กิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาการสูทองถ่ินและสังคม ปการศึกษา 2549 

  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดกิจกรรมใหบริการทางวิชาการสูทองถ่ินและสังคม 
จํานวน  37  กจิกรรม /โครงการ  ดังนี ้

 

ตารางแสดงกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาการสูทองถ่ินและสังคม 

ปการศึกษา 2549 

ท่ี โครงการ งบประมาณ งบใชจริง ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมความรูภาษาจีน ใหแกครู อาจารย 

และบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลท่ัวไป  ณ  

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สุพรรณบุรี 

คาลงทะเบียนจาก

ผูเขารวมอบรม 

คาลงทะเบียนจาก

ผูเขารวมอบรม 

คณะมนุษยศาสตรฯ

และศูนยสุพรรณบุรี 

2 โครงการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนยการศึกษา

ทางไกลวัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คาลงทะเบียนจากผู

เขาเรียน 

คาลงทะเบียนจากผู

เขาเรียน 

คณะมนุษยศาสตรฯ 

3 โครงการรัฐธรรมนุญของเรา 10,000 
(บกศ.) 

10,000 
(บกศ.) 

คณะมนุษยศาสตรฯ 

4 โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งท่ี 2 งบประมาณ จาก

ผูสนับสนุนภายนอก 

งบประมาณ จาก

ผูสนับสนุนภายนอก 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานดาน

กิจการนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรฯ 

5 โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งท่ี 3 6,500 
(บกศ.) 

และงบประมาณ 

จากผูสนับสนุน

ภายนอก 

6,500 
(บกศ.) 

และงบประมาณ 

จากผูสนับสนุน

ภายนอก 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานดาน

กิจการนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรฯ 

6 โครงการจัดนิทรรศการ “การสงเสริมความสัมพันธ
อันดีแกครอบครัว” 
 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. จิตวิทยา 

7 โครงการอบรมภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับชาว

ตางประเทศ รุนท่ี 1 

85,000 
(คาเขาอบรม) 

85,000 
(คาเขาอบรม) 

ภาษาไทย 

8 โครงการ “เปดประตูสูเสนทางสรางนักพูด 
สุนทรพจน” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาไทย 

9 โครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยแกนักศึกษา

ชาวจีน 
 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาไทย 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ งบใชจริง ผูรับผิดชอบ 

10 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ  IELTS สําหรับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

คาลงทะเบียนจาก

ผูเขารวมอบรม 

คาลงทะเบียนจาก

ผูเขารวมอบรม 

ภาษาอังกฤษ 

11 โครงการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาท่ี

จาก สปป.ลาว 

452,232 
(ทุนรัฐบาลไทย) 

452,232 
(ทุนรัฐบาลไทย) 

ภาษาอังกฤษ 

12 โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมการเรียนรู ดาน

ภาษา การวางแผนและการจัดการ 

30,000 
(บกศ.) 

30,000 
(บกศ.) 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

13 การประชุมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษา 

เรื่อง “Making the Classroom Lively” 
ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

14 โครงการอบรมภาษาสําหรับครูประถมสาธิตละออ

อุทิศ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Traning the 
Trainers) เรื่อง หลักสุตรฝกอบรมครูผูสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

16 โครงการพัฒนาบุคลากร 
   - การจัดทําวารสารทางวิชาการ B.E. Forum 

40,000 40,000 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

17 โครงการบริการวิชาการสูชุมชน (อบรม

ภาษาอังกฤษแกผูขายของท่ีระลึก ณ ตลาดน้ํา 

ดําเนินสะดวก) 

70,000 70,000 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

18 โครงการ  “คิดเพิ่มเติมคาภูมิปญญาทองถิ่น ตอน 

จากภูมิสูพอเพียง” 

20,000 
(บกศ.) 

20,000 
(บกศ.) 

บรรณารักษศาสตรฯ 

19 โครงการ  Impact Factor กับการประเมินคุณภาพ
บทความวารสารและวารสารวิชาการ 

8,800 8,800 บรรณารักษศาสตรฯ 

20 โครงการเติมฝนปนรัก 5,000 
(บกศ.) 

5,000 
(บกศ.) 

บรรณารักษศาสตรฯ 

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการลงรายการท่ี

อานไดดวยคอมพิวเตอร 

25,200 25,200 บรรณารักษศาสตรฯ 

22 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศ

ศาสตร 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. บรรณารักษศาสตรฯ 

23 โครงการเตรียมความพรอมสูการจัดการเรียนการ

สอนดวยอีเลิรนนิ่ง 

23,750 23,750 บรรณารักษศาสตรฯ 

24 จัดระบบหองสมุดโรงเรียนพระดาบส ไมใช งปม. ไมใช งปม. บรรณารักษศาสตรฯ 

25 โครงการพัฒนาหองสมุดกรมชลประทาน ไมใช งปม. ไมใช งปม. บรรณารักษศาสตรฯ 

26 จัดระบบหองสมุดวัดมะลิ ไมใช งปม. ไมใช งปม. บรรณารักษศาสตรฯ 

27 การบรรยายพิเศษ “การกอการรายในประเทศ
ไทย” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. รัฐศาสตร 

28 การบรรยายพิเศษ “แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ประเทศโลกท่ี3” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. รัฐศาสตร 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ งบใชจริง ผูรับผิดชอบ 

29 จัดการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเขารับ

ราชการ สํานักงานขาราชการพลเรือน ภาค ก. 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. รัฐประศาสนศาสตร 

30 จัดการแสดงงาน “Thai – Japanese Association 
Annual General Meeting 2006” (การประชุมใหญ
สามัญประจําป ของสมาคมไทย – ญ่ีปุน) 

12,000 12,000 นาฏศิลป 

31 โครงการสอนนาฏศิลปไทยสําหรับบุคคลท่ัวไป 18,900 
(เงินคาสมัครเรียน) 

18,900 
(เงินคาสมัครเรียน) 

นาฏศิลป 

32 โครงการสอนนาฏศิลปสากลสําหรับบุคคลท่ัวไป 12,600 
(เงินคาสมัครเรียน) 

12,600 
(เงินคาสมัครเรียน) 

นาฏศิลป 

33 จัดการแสดงงาน “20 ป คณะวิทยาการจัดการเริง

สําราญกับ สุนทราภรณ” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

34 โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับนักศึกษาตางชาติ 
 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

35 จัดการแสดงงาน “ตอนรับผูบริหารจาก
มหาวิทยาลัยภาษา และการคาตางประเทศ

กวางตุง” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

36 โครงการความจริงฯ สูชุมชน ไมใช งปม. ไมใช งปม. ปรัชญาและศาสนา 

37 โครงการศึกษาและเรียนรูชุมชน ไมใช งปม. ไมใช งปม. ปรัชญาและศาสนา 

 

 

 โครงการจัดสอน/ฝกอบรมบุคคลภายนอก 

 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงการใหบริการทางวิชาการเชิงธุรกิจสัมพันธ สําหรับ
บุคคลภายนอกท้ังคนไทยและชาวตางประเทศ 2 โครงการ คือ 

1) โครงการสอนดนตรีสําหรับบุคคลภายนอก 
การดําเนนิงานของโครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอกเปนโครงการตอเนื่องท่ีเปดสอนมาเปน

ระยะ 18 ป ไดรับความสนใจจากผูเรียนมาโดยตลอด และไดพัฒนาอยางสมํ่าเสมอต้ังแตการพัฒนาหลักสูตร 
การสอบเกรดดนตรี การจดัทําคูมือสอบเกรดดนตรีและสงนักเรียนดนตรีของโครงการฯ สอบเกรดดนตรี
ของสถาบันการดนตรีอ่ืน ๆ เชน Trinity College of London และ London College of Music Examinations 
เปนตน ในอนาคตทางโครงการมีแผนพัฒนาเปนศูนยสอบเกรดดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไป 

วิชาท่ีสอน ไดแก ดนตรีไทย เปยโน กีตาร ไวโอลิน เคร่ืองเปา กลอง ขับรอง ทฤษฎีดนตรีสากล 
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2) โครงการสอนนาฎศิลปสําหรับบุคคลท่ัวไป 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรโดยกลุมวิชานาฏศิลป จัดสอนนาฏศิลปสําหรับเยาวชนท่ีสนใจดาน
นาฏศิลป โดยการเปดอบรมวันเสารและอาทิตย  ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูปกครองสงบุตรหลานมาอบรม
เปนจํานวนมาก    นอกจากอบรมแลวยังไดรวมการแสดงในโอกาสตางๆ เปนการเผยแพรวัฒนธรรมไทยดวย 
 
 
 
 
 
 
 

6.5  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม ท้ังในแงของวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติและวัฒนธรรมสากล มีความจําเปนจะตอง
ดําเนินกิจกรรมปลูกฝงใหนักศึกษา บุคลากร และบุคคลท่ัวไปเกิดการเรียนรูเขาใจ และยอมรับปฏิบัติใหดํารง
อยูไดอยางเหมาะสม   สรางกลยุทธในการดําเนินงานใหประสิทธิภาพโดยกําหนดนโยบาย เปาหมาย 

 นโยบาย 
   1. มุงเนนการสรางความรู  ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยใหแกบุคลากร นักศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย  ตลอดจนบุคคลท่ัวไป 
   2. สนับสนุนใหคณะหลักสูตร จัดกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมอยาง

สมํ่าเสมอเพ่ือเผยแพรสูสังคม 
   3. ใหความรวมมือกับหนวยงาน  องคกรท้ังภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย    เพื่อ

ดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการรวมมือหนวยงานในตางประเทศ 
   4. สนับสนุนสงเสริมการสรางระบบขอมูลดานศาสนา   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
   5. สนับสนุนสงเสริมการเผยแพรศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมใหแพรหลายท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 
   6. ใหมีแผนงานดานเผยแพรศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  รวมท้ังระบบการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมเพ่ือนํามาปรับปรุงตอไป 
   7. สนับสนุนใหมีการวิจัยดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   8. สนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการเผยแพร    และ

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

   2.มีการศึกษาคนควา วจิัย ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 กลยุทธ 
  1.สนับสนุนใหหลักสูตรจัดกิจกรรมเผยแพรความรูดานศาสนา  ศิลปะและ

วัฒนธรรมอยางสมํ่าเสมอ โดยการดําเนินการเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ 
  2.รวมมือกับหนวยงานองคการภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อรวมกันจัดกิจกรรมดานการเผยแพรศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ใหแกชาวไทยและชาวตาง 
ประเทศ 

  3. ดําเนินโครงการเผยแพรและฝกอบรมดานภาษาไทย  ศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยแกเยาวชนไทย และผูสนใจในตางประเทศ 

  4.สนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางหลักสูตรวิชาภาษาไทยกับองคกรใน
ประเทศและตางประเทศ  เพื่อการอบรมเผยแพรความรูดานภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใหแกชาว
ตางประเทศ 

  5.รวมมือกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย  ดําเนินโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรกับ
หนวยงานหรือสถาบันในตางประเทศ  เพื่อการใหการศึกษา อบรมเผยแพรภาษา  ศาสนา  ศิลปะ  และ
วัฒนธรรม 

  6.สนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมทางดานศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมท้ังใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของชุมชนและสังคม 

  7. สนับสนุนใหหลักสูตร  นักศึกษา  จัดกิจกรรมเผยแพรความรูในวันสําคัญทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมของสังคม 

 การเรียนการสอน   
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ีมีรายวิชาดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 

รายวิชาคติชนวิทยา  ไทยศึกษา จริยธรรมศาสตร ภาษากับสังคม ความจริงของชีวิต วิถีไทย สุนทรียภาพของ
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ชีวิต  นอกจากรายวิชาท่ีมีเนื้อหาโดยตรงแลว ยังมีการสอดแทรกความรูดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี คุณธรรม จริยธรรม บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาทางดานภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม เชน การคนควา
เร่ืองทอง ของเลนของไทย ฯลฯ 

 กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  คณะ/หลักสูตร จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน  30 โครงการ ดังนี ้

ท่ี โครงการ งบประมาณ งบใชจริง ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนยการศึกษา

ทางไกลวัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

คาลงทะเบียนจากผู

เขาเรียน 

คาลงทะเบียนจากผู

เขาเรียน 

คณะมนุษยศาสตรฯ 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการ

สอน : เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

613,000 613,000 คณะมนุษยศาสตรฯ 

3 โครงการคายสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่3 6,500 6,500 คณะกรรมการ

ดําเนินงานดาน

กิจการนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรฯ 

4 โครงการจัดนิทรรศการ “การสงเสริมความสัมพันธ
อันดีแกครอบครัว” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. จิตวิทยา 

5 โครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยแกนักศึกษา

ชาวจีน 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ภาษาไทย 

6 โครงการตนกลาสวนดุสิตเทอดพระเกียรติ 30,000 30,000 บรรณารักษศาสตรฯ 

7 จัดการแสดงงาน “วันเกษียณอายุราชการ รวมใจ 
สานสายใย ผูกพัน” 

10,000 10,000 นาฏศิลป 

8 โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับนักศึกษาจีน ตาม

โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิตกับมหาวิทยาลัยภาษาและการคา

ตางประเทศ เมืองกวางตุง 

5,000 5,000 นาฏศิลป 

9 โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

10 โครงการพัฒนาทักษะทางนาฏศิลปใหกับนักศึกษา

ท่ีมีความสามารถพิเศษทางนาฏศิลปและนักศึกษา

กลุมสนใจ 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

11 โครงการสอนนาฏศิลปไทยสําหรับบุคคลท่ัวไป 18,900 
(เงินคาสมัครเรียน) 

18,900 
(เงินคาสมัครเรียน) 

นาฏศิลป 

12 โครงการสอนนาฏศิลปสากลสําหรับบุคคลท่ัวไป 12,600 
(เงินคาสมัครเรียน) 

12,600 
(เงินคาสมัครเรียน) 

นาฏศิลป 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ งบใชจริง ผูรับผิดชอบ 

13 จัดการแสดงงาน “20 ป คณะวิทยาการจัดการเริง

สําราญกับ สุนทราภรณ” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

14 จัดการแสดงงาน “ตอนรับผูบริหารจาก
มหาวิทยาลัยภาษา และการคาตางประเทศ

กวางตุง” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

15 จัดการแสดงงาน “วันภาษาไทยแหงชาติ” ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

16 จัดการแสดงงาน “วันแมแหงชาติ” ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

17 จัดการแสดงงาน “สายรักสายสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัย

ภาษาและการคาตางประเทศกวางตุง” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

18 จัดการแสดงงาน “วัดเกษียณอายุราชการ ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

19 โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับนักศึกษาตางชาติ ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

20 พัฒนาทักษะ ความสามารถทางดานนาฏศิลปไทย 

และนาฏศิลปสากลใหกับนักศึกษาโควตานาฏศิลป 
 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

21 บทเรียนคอมพิวเตอรดวยตนเองรายวิชา

สุนทรียภาพของชีวิต เรื่อง นาฏศิลป 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป 

22 โครงการพัฒนาทักษะทางสุนทรีย “โครงการชิงกัน
ดัง” 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. รายวิชาสุนทรียภาพ 

23 โครงการสุนทรียสูชุมชน ไมใช งปม. ไมใช งปม. นาฏศิลป/รายวิชา

สุนทรียภาพ/

ดนตรี/ศิลปะ 

24 โครงการฝกทักษะดนตรีไทยใหกับนักศึกษาและ

กลุมสนใจหลังเลิกเรียน ระหวางเวลา 17.00 – 

20.00 น. 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ดนตรี 

25 โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก ไมใช งปม. ไมใช งปม. ดนตรี 

26 การบรรเลงดนตรีไทยภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ไมใช งปม. ไมใช งปม. ดนตรี 

27 โครงการเทศกาลญี่ปุน ครั้งท่ี 3 26,835 26,835 ญ่ีปุน 

28 โครงการวารสารญ่ีปุน “วะ” ครั้งท่ี2 6,000 6,000 ญ่ีปุน 

29 โครงการความจริงฯ สูชุมชน ไมใช งปม. ไมใช งปม. ปรัชญาและศาสนา 

30 โครงการศึกษาและเรียนรูชุมชน ไมใช งปม. ไมใช งปม. ปรัชญาและศาสนา 
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 กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสถาบันและพระมหากษัตริย 

   โครงการ “ตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ”    

 กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับศาสนา 

   นํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลก 

 กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมทางจิตใจ 

   1. พิธีไหวครู 

   2. พิธีบายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม ปการศกึษา 2549 ของคณะและหลักสูตร 

   3. โครงการจัดนิทรรศการ “การสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว” 

 กิจกรรมการพัฒนาและสรางมาตรฐานท่ีแสดงรากเหงาของศิลปวัฒนธรรม 

   1.  โครงการ “แดนดินถ่ินไทย”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว 
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6.6  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

    

  ระบบการประกันคุณภาพเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน  นอกเหนือจาการเตรียมพรอมเพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพภายในและจากองคกรภายนอกแลว 
ยังเปนสวนสําคัญในการสรางความเช่ือม่ันศรัทธาของสังคมอันจะนําไปสูการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในการ
แขงขันและอยูรอดไดอยางม่ันคงยั่นยืน 

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

 เปาหมาย 
     1. ทุกหลักสูตรมีอัตรากําลังสายสอนเพียงพอ 
   2. ทุกหลักสูตรมีเจาหนาท่ีสายสนับสนนุอยางนอยหลักสูตรละ 1 คน   
   3. อาจารยและบุคลากรมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
   4. คณะ / หลักสูตรผานการตรวจประเมินภายใน 

 กลยุทธ 
  1. สนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรของคณะทั้งอาจารย   เจาหนาท่ีเขารับการ 

อบรม ความรู วิชาการและทักษะดานเทคโนโลยีสนเทศเพื่อนําไปใชพฒันาการเรียนการสอน 
   2. สนับสนุนสงเสริมใหโปรแกรมวิชามีส่ืออุปกรณการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และเพยีงพอ 
   3. สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยผูสอน ผลิตเอกสารตําราและงานวิจยั เพื่อการเรียน
การสอนและการเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการ 
     4. รวมมือกับสํานักวิทยบริการ เพื่อจัดหาส่ืออุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
และเพยีงพอ 
   5. ดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาท้ังระดับคณะและหลักสูตร
อยางตอเนื่อง 
   6. สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เอ้ือตอการจัดการศึกษา  นอก
ระบบราชการ ท่ีตอบสนองความตองการของหนวยงาน และการประกอบอาชีพอิสระ 

 การดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ได
ดําเนินการดานการประกนัคุณภาพการศกึษา โดยสอดคลองกับมหาวิทยาลัย โดยมีการประกันคุณภาพ
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ภายใน และไดรับการตรวจประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
โดยคณะ ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ ดังนี้  
 

 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการอํานวยการ 
1. นางเฉิดฉิน  สุกปล่ัง     ประธานกรรมการ 
2. นางเฟองฟา  บุญถนอม    รองประธานกรรมการ 
3. นายศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร    กรรมการ 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
4. นายยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล    ประธานกรรมการ 
5. นางญานิศา  โชติช่ืน     รองประธานกรรมการ 
6. นายสําเนยีง  ฟากระจาง    กรรมการ 
7. นางสาวเบญจมาศ  ขําสกุล    กรรมการ 
8. นายสถาพร  วัฒนธรรม    กรรมการ 
9. นางสาวจิรวฒัน  มาศรี     กรรมการ 

 10. นายจิตชิน  จิตติสุขพงษ    กรรมการและเลขานุการ 
 11. นายพิสุทธ์ิ  ชุษณะโชติ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 บทบาทและหนาท่ี  
 ใหคณะกรรมการมีบทบาทและหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 
 1.  กําหนดนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  และ    หลักสูตรให
สอดคลองกับภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2.  จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของคณะ  และหลักสูตรท่ีตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 
 3. ดําเนินการใหมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. ติดตามตรวจสอบและใหคําแนะนําดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกหลักสูตร  และหนวยงาน
ในสังกัดคณะ 
 5. ดําเนินการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพของคณะ 
 6. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือการประกันคุณภาพ 
 7. แตงต้ังบุคคล/คณะบุคคลหรือคณะทํางาน เพื่อใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะ 
 8. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพของคณะ 
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 9. จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา   2549  เพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัย 

10. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
ประธานกรรมการ   
มีหนาท่ีกํากับดูแลงานประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ  ใหดําเนนิไปอยางมี  ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 รองประธานกรรมการ  

มีหนาท่ีกํากับดูแลและปฏิบัติงานตามท่ีประธานมอบหมาย และในกรณีประธานไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานคนหน่ึงปฏิบัติหนาท่ีแทน 

เลขานุการ  ใหมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 1. จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการหรือประธานกําหนด 
 2. จัดเตรียมเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม 
 3. เก็บรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพของคุณภาพของคณะ 
 4. จัดทํารายงานการประกันคุณภาพของคณะ 
 5. ติดตอประสานงานกับหนวยงานในคณะและหนวยงานอ่ืน  ๆ  ท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพดําเนินไปดวยดี 
 6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
 6.7  การพัฒนาบุคลากร 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากร เขารวม
ประชุมสัมมนา ฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู โลกทัศน และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ในปการศึกษา 2549 อาจารยและบุคลากรของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท เอก ท้ังในประเทศ และตางประเทศ โดยการรับทุนจากรัฐบาลไทย ทุนมหาวิทยาลัย  และ
ทุนสวนตัว ดังนี้ 

ปริญญาเอก  21  คน 

ปริญญาโท    6 คน 

ดานการเขารวมประชุม สัมมนา และฝกอบรมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรอ่ืนๆ ใน
ประเทศ คณะสงอาจารยเขารวมเพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การเพิม่พูนความรู ความคิดและ
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พัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวนกวา 102 โครงการ โดยอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมอบรม อยางนอยคนละ 3 
หลักสูตรตอป 

 

6.8. ดานการประชาสัมพันธ 

  การประชาสัมพันธ คณะมีนโยบายใหมีการประชาสัมพันธ ผาน Website ของคณะท่ี 
http://www.dusit.ac.th/new_ver7/faculty/humen/index.html และ Website ของหลักสูตร   เชน   หลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร http://dusithost.dusit.ac.th/~info-science/ จัดทําเอกสาร แผนพับ 
เผยแพร ปรัชญา วิสัยทัศน จัดปายนิทรรศการเผยแพรภาพกิจกรรมการดําเนินงานของคณะ และหลักสูตร 
ติดตามสอบถามและรับฟงความคิดเห็นจากการสนทนาพบปะกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย   และ
บุคคลภายนอก เพื่อนําขอคิดเห็นมาปรับปรุงแนวการดําเนินงานใหดีข้ึนในปตอไป 

 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเครือขายสารสนเทศของคณะ / หลักสูตร / กลุมสาขาวิชา โดยการสนับสนนุสงเสริมอยางดียิ่ง จาก
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีระบบเครือขายสารสนเทศและโทรคมนาคมท่ีทันสมัย มี website ของคณะและ website 
ของหลักสูตรสังกัดคณะ เพื่อใชเปนแหลงขอมูลในการบริหารจัดการ การศึกษาคนควา การตดิตอส่ือสาร 
เผยแพร และประชาสัมพันธ ซ่ึงสามารถเขาถึงไดจาก  
 1.   http://www.dusit.ac.th/department/faculty/ 

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

6.9  ดานการเงินและงบประมาณ 

 เงินเดือนคาตอบแทนท้ังหมดของบุคลากร 
 - เงินเดือนขาราชการ   21,058,530  บาท 
 - เงินเดือนอัตราจาง    7,877,520  บาท 

 คาจางคาตอบแทนอาจารยพเิศษ 45 คน 
 รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอใชจายท้ังหมดตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เปน 75.75 : 24.25 ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 6,480 คน 

 รอยละและคาใชจายท้ังหมดในสวนของความรับผิดชอบของหนวยงาน คาใชจาย
ท้ังหมด 4,486,820 บาท  คิดเปนรอยละ 11.27  
 คาใชจายท้ังหมด 38.59 ลานบาท 

คาใชจายท้ังหมด (ลานบาท) ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 1: 212 
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แผนจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2550  และบํารุงการศึกษา 2549 
จําแนกตามแผนงานและหลักสูตร     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
งบประมาณแผนดิน 2548  เงินรายได/บ.กศ. 

งบบุคลากร งบดําเนินการ  
แผนงาน – งาน / โครงการ 

เงินเดือน ตอบแทน     
ใชสอย วัสดุ 

ครุภัณฑ 

 

รวม 

คณะ/
หลักสูตร 

ศูนย รวม 

 

 

รวมท้ังสิ้น 

แผนงานจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  (ดานสังคมศาสตร)

สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 

 

 

21,058,530 

 

 

317,300 

  

 

317,300 

 

 

418,944 

 

 

 

 

 

418,944 

 

 

736,244 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตรฯ - 395,400  395,400 281,088 1,579,584 1,860,672 2,256,072 
หลักสูตรภาษาไทย - 93,400  93,400 257,024  257,024 350,424 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ - 292,800  292,800 461,824 398,848 860,672 1,153,472 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ - 299,200  299,200 206,848 722,304 929,152 1,228,352 
หลักสูตรภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ - 21,200  21,200 59,392  59,392 80,592 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร - 537,900  537,900 294,272 1,406,912 1,712,064 2,249,964 
หลักสูตรจิตวิทยา - 111,000  111,000 104,448 231,040 335,488 446,488 
หลักสูตรนิติศาสตร - 236,600  236,600  538,688 538,688 775,288 
หลักสูตรรัฐศาสตร - 87,300  87,300  294,272 294,272 381,572 

 
รวม 21,058,530 2,392,100  23,450,630 2,094,720 5,171,648 7,266,368 31,943,631 
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7. คานิยมรวมในองคการ ( Shared value )      ในการบริหารหรือพัฒนาองคการ  

ตองอาศัยการมีสวนรวม  ไดแกการมีคานยิมท่ีดีรวมกัน  ซ่ึงปจจัยดังกลาวจะคอยสนบัสนุนใหองคการมี
ประสิทธิภาพในการบริหารเปนอยางยิ่ง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเห็นความสําคัญในปจจัย
ดังกลาว โดยไดนําความคิดเห็นของทุกคนในคณะมาเปนขอกําหนดรวมกัน เพื่อใชเปนเคร่ืองกระตุนและ
โนมนาวใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  และมีพฤติกรรมในทางเดียวกันท่ีทันสมัย 
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย กลยุทธของคณะ และสถานการณปจจุบัน ทําใหไดทิศทางท่ีชัดเจน 
เกิดความรวมมือและเกดิพลังในการขับเคลื่อนงานของคณะ ทําใหบุคลากรทุกฝายเกดิความมุงม่ันในอันท่ี 
จะสรางความสําเร็จและช่ือเสียงเกียรติคุณใหคณะ   อันเปนแนวทางในการเสริมสรางพลังสามัคคีในคณะ  
ในปการศึกษา 2549  คณะจัดการประชุมบุคลากรท้ังคณะจํานวน 2 คร้ัง  และมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเปนประจําทุกเดอืน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
มาตรฐานที ่1 : มาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอน  

 

ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน 

ผลการประเมิน 
ตนเอง จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

1.1  รอยละของ

ระดับความพึงพอใจ

ผูใชบัณฑิต 

 ระดับที่ 1    รอยละ 65       

 ระดับที่ 2    รอยละ 70 

 ระดับที่ 3    รอยละ 75       

 ระดับที่ 4    รอยละ 80     
 ระดับที่ 5    รอยละ 85 

มหาวิทยาลัย ไดจัดทํารายงาน

การวิจัยสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต (สถาบันวิจัยและ

พัฒนา)   
 

1)  รายงานการวิจัยสํารวจความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
 
 
 
 
 
 

อยูในระหวางการ

จัดเก็บขอมูลโดย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

จุดแข็ง  : 
นโยบายในระดับมหาวิทยาลัยให

ความสําคัญตอการสํารวจความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิตมาโดย

ตลอดและนําขอมุลดังกลาวมา

เปนสวนสําคัญในการพัฒนา

หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตรฯ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

1.3  รอยละของ

นักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

 ระดับที่ 1    รอยละ 80       

 ระดับที่ 2    รอยละ 85 

 ระดับที่ 3    รอยละ 90       

 ระดับที่ 4    รอยละ 95     
 ระดับที่ 5  รอยละ 100 

จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาของคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ปการศึกษา 

2549  มีจํานวน 1,211 คน คิด

เปนรอยละ 93.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เอกสารขอมูลจํานวนนักศึกษาภาคปกติ

และสมทบจากสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน 

93.44 (3) จุดที่ควรปรับปรุง  :  
ควรมีระบบการติดตามนักศึกษา

ที่สําเร็จการศึกษาแตละภาคเรียน

และการชี้แจงขอมูลดังกลาว

ใหกับผูที่เกี่ยวของทราบและ

หลักสูตรจะตองใหความสําคัญ

ตอขอมูลจํานวนนักศึกษาที่ไม

สําเร็จการศึกษาเพื่อเปนแนวทาง

ในการพัฒนานักศึกษาในกลุม

ดังกลาวตอไป 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน 

ผลการประเมิน 
ตนเอง จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

1.4  รอยละของ

ผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทําหรือศึกษา

ตอในระยะเวลา 1-

12 เดือน หลังจบ

การศึกษา 

รอยละ 62 เทากับ 1 

คะแนน 

รอยละ 67 เทากับ 2 

คะแนน 

รอยละ 72 เทากับ 3 

คะแนน 

รอยละ 77 เทากับ 4 

คะแนน 

รอยละ 82 เทากับ 5 

คะแนน 

มหาวิทยาลัย ไดจัดทํารายงาน

การวิจัยสํารวจความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิต (สถาบันวิจยัและ

พัฒนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  รายงานการวิจัยสํารวจความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 
 

อยูในระหวางการ

จัดเก็บขอมูลโดย

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

จุดแข็ง : 
1) มหาวิทยาลัยใหความสําคัญ 

โดยกําหนดเปาหมายหลักในการ

ผลิตบัณฑิตเพื่อใหมีงานทํามา

โดยตลอด  ทํ า ให การพัฒนา

หลักสูตรมีแนวทางสําคัญในการ

พัฒนาหลักสูตรโดยมุงเนนการ

ป รับป รุ งห ลัก สูตรให มีความ

ทันสมัย รองรับกับความตองการ

ของตลาดแรงงานในปจจุบัน 
 
จุดที่ควรปรับปรุง :        
1) ควรกําหนด  ชวงเวลาการ

สํารวจใหมีความสอดคลองกับ

ชวงเวลากับผูสําเร็จการศึกษา         
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

1.5 จํานวนหลักสูตร

ใหมและหรือจํานวน

หลักสูตรที่ไดรับการ

พัฒนา 

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได

พัฒนาขึ้นใหมและ/หรือ

ปรับปรุงจํานวน 1 หลักสูตร 

เทากับ 1 คะแนน  

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได

พัฒนาขึ้นใหมและ/หรือ

ปรับปรุงจํานวน 2 หลักสูตร 

เทากับ 2 คะแนน  

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได

พัฒนาขึ้นใหมและ/หรือ

ปรับปรุงจํานวน 3 หลักสูตร 

เทากับ 3 คะแนน  

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได

พัฒนาขึ้นใหมและ/หรือ

ปรับปรุงจํานวน 4 หลักสูตร 

เทากับ 4 คะแนน  

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได

พัฒนาขึ้นใหมและ/หรือ

ปรับปรุงจํานวน 5 หลักสูตร 

เทากับ 5 คะแนน  

คณะมนุษยศาสตรฯ ไดมี
โครงการพัฒนาหลักสูตรตางๆ 
แตยังไมไดรับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ดังตอไปนี้ 
1) โครงการพัฒนาหลักสูตร
จิตวิทยา 

2) โครงการพัฒนาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ  

3) โครงการพัฒนาหลักสูตร

นิติศาสตร  สําหรับป 2551 

4) หลักสูตรบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร 
 

 

 

- - จุดแข็ง  : 
1 )  คณะมนุ ษ ย ศ า ส ต ร ฯ  มี
นโยบายในการพัฒนาหลักสูตรที่
ชั ด เ จน  พร อมสนั บสนุ นการ
พัฒนาหลักสูตรอยางต็มที่ 
2) ศักยภาพของแตละหลักสูตร
สามารถตอบสนองการพัฒนา
หลักสูตรใหทันสมัยตามนโยบาย
ของคณะ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

1.6 รอยละของอาจารยที่

ไดรับหรือเลื่อนตําแหนง

ทางวิชาการในระดับสูง

ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับที่ 1    รอยละ 4        

 ระดับที่ 2    รอยละ 4.5 

 ระดับที่ 3    รอยละ 5        

 ระดับที่ 4    รอยละ 5.5     
 ระดับที่ 5    รอยละ 6 

คณะมนุษยศาสตรฯ มีจํานวน

อาจารยที่ไดรับเลื่อนตําแหนงทาง

วิชาการในระดับสูงขึ้น จํานวน 1 
คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เอกสารแสดงจํานวนอาจารยที่ไดรับหรือ

เลื่อนตําแหนงทางวิชาการในระดับสูงขึ้น 
จากกองบริหารงานบุคคล 

 

1(1) จุดแข็ง :  
คณะมนุษยศาสตรฯ กําลังเรง

พัฒนาการเลื่อนตําแหนงทาง

วิชาการใหอยูในระดับสูงขึ้น โดย

จะสงผลโดยตรงตอจํานวนที่

สูงขึ้นในอนาคตอยางแนนอน 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

1.8 รอยละของอาจารย

ประจําที่มีวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา 

 ระดับที่ 1    รอยละ 5        

 ระดับที่ 2    รอยละ 10 

 ระดับที่ 3    รอยละ 15      

 ระดับที่ 4    รอยละ 20     
 ระดับที่ 5    รอยละ 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรฯ มีจํานวน

อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา จํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 7.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของอาจารยที่ 
ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

จากกองบริหารงานบุคคล 

 

7.5(1) จุดแข็ง : 
คณะมนุษยศาสตรฯ กําลังเรง

พัฒนาตลอดจนสนับสนุนใหทุน

แกอาจารยเพื่อศึกษาตอใน

ระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศ

และตางประเทศ ซึ่งจะสงผล

โดยตรงตอจํานวนที่สูงขึ้นใน

อนาคตเปนอยางยิ่ง 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

1.9 รอยละของหลักสูตรที่

มีการนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกี่ยวของมา

ประยุกตใชในการเรียน

การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับที่ 1    รอยละ 60      

 ระดับที่ 2    รอยละ 65 

 ระดับที่ 3    รอยละ 70      

 ระดับที่ 4    รอยละ 75     
 ระดับที่ 5    รอยละ 80 

คณะมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกี่ยวของมา

ประยุกตใชในการเรียนการสอน

ในปการศึกษา 2549  จํานวน 12 

หลักสูตร คิดเปน รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  Website ของมหาวิทยาลัยฯ 
2)  คูมือนักศึกษาภาคปกติ สาขาศิลป

ศาสตร ปการศึกษา 2549 
3)  Website ของหลักสูตรวิชาในคณะ
มนุษยศาสตรฯ 

4)  Website ของรายวิชาการศกึษา
ทั่วไป 

5)  E-Portfolio ของคณาจารยคณะ
มนุษยศาสตรฯ 

6)  Website ของอาจารยประจํารายวิชา 

100(5) จุดแข็ง :  
1) มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน
สงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน
และการบริหารภายใน 
2) มหาวิทยาลัยจัดใหมีระบบและ
โครงสรางพื้นฐานที่สะดวกใน
การนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใช
อยางมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนา 
1.  เพิ่มประสิทธิภาพการใหคําปรึกษาเพื่อติดตามดูแล ตลอดจนถายทอดคุณธรรม บุคลิกภาพและประสบการณที่ดีใหแกนักศึกษา 

             2.  กระตุนใหหลักสูตรตางๆ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน 
3.  ประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบถึงความจําเปนของการทําผลงานทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

             4.  สงเสริมการแนะแนวการศึกษาตอและสนับสนุนการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษอยางจริงจัง 

             5.  เนนย้ําใหคณาจารยตระหนักในความสําคัญของการใชเทคโนโลยีการศึกษาและสนับสนุนการพฒันาสื่อการสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
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มาตรฐานที่ 2 : มาตรฐานคุณภาพงานวิจัย 

    
  จํานวนผลงานคนควาวิจัย  งานสรางสรรคหรือบทความทางวิชาการของอาจารยและบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ซึง่ประกอบไป

ดวยหลักสูตร  กลุมวิชา  และหมวดวิชาการศึกษาทัว่ไป  ที่ไดรับการตีพมิพและเผยแพรในขาวสารวิชาการระดับประเทศทีม่ีการตรวจคัดคุณภาพเปนทีย่อมรับ  โดย

เปรียบเทยีบกบัจํานวนอาจารยและบุคลากรและนับรวมถึงอาจารย พิเศษ  ซึง่ในปการศึกษา  2549  อาจารยและบุคลากรมีการทํางานทั้งงานวิจัยเดี่ยว และงานวจิัย

กลุม  

 

ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

2.1  สัดสวนของจํานวน

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพและ

เผยแพรใน

ระดับประเทศตอ

จํานวนอาจารยทุก

ระดับ 

รอยละ 1.4 เทากับ 1 

คะแนน 

รอยละ 1.6 เทากับ 2 

คะแนน 

รอยละ 1.8 เทากับ 3 

คะแนน 

รอยละ 2    เทากับ 4 

คะแนน 

รอยละ 2.2 เทากับ 5 

คะแนน 

คณะมนุษยศาสตรฯ มีจํานวน

งานวิจัยและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพและเผยแพรใน

ระดับประเทศ จํานวน 9 เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

1) ผศ.สมโภชน พนาวาส 
รวมประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่6  ณ อาคาร

มหิตลาธิเบศร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตาม 

บันทึกขอความ ที่ มนส.503/2549 ลงวันที่ 3 

ต.ค. 49 เรื่อง ขออนุมัติไปราชการเพื่อเขา

รวมประชุม 
2) ผศ.เฟองฟา บุญถนอม 
การวิจัยเชิงคุณภาพ : ในสังคมตาง

6.16(5) จุดแข็ง :  
1. นโยบายในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะที่

สนับสนุนอาจารยืในการ

สรางสรรคผลงาน 
2. งบประมาณที่เพียงพอใน

การพัฒนาปจจัยดังกลาว 
3. บุคลากรที่มีศักยภาพ

เพียงพอในการวิจัยและ

สรางสรรคผลงานดังกลาว 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

   
 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรม (ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ศิลปวัฒนธรรม)  
- หนังสือราชการ ที่ สนว.50/216 จาก

สมาคมนักวิจัย  
- บทคัดยอ / ประวัติคณะผูวิจัย 
3) ผศ.เฟองฟา บุญถนอม 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัยเชิง
คุณภาพรุนที่ 6” 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 
2/2549 เรื่อง ใหอาจารยไปเขารับการอบรม 
สั่ง ณ วันที่ 3 ม.ค. 50 
4) อ.เนื้อออน ขรัวทองเขียว : การศึกษา
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดกลาง

วรวิหาร จ.สมุทรปราการ  
5) อ.พิเชษฐ สุนทรโชติ : การศึกษา
เปรียบเทียบวิธีการสรางผลงานภาพพิมพแกะ

ไม ของ ประหยัด พงษดํา กับประพันธ ศรีสุตา 

6) อ.พิเชษฐ สุนทรโชติ : การศึกษาภาพ
จิตรกรรมสีน้ํา 
7) ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร : สภาพ
และปญหาของปจจัยที่เอื้อตอการออกแบบ
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน 
9) อ.วรรณา พิเชฐพฤทธ และคณะ : วิเคราะห
ผลงานจิตกรรมภาพคนของอเมดีโอ โมดีกลิ

อานี 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

2.2  สัดสวนของจํานวน

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพรในระดับ

นานาชาติตอจํานวน

อาจารยทุกระดับ 

จํานวนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ในระดับนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยทุกระดับรอย

ละ 0 เทากับ 1 คะแนน 
จํานวนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ในระดับนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยทุกระดับรอย

ละ 0.33 เทากับ 3 คะแนน 
จํานวนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ในระดับนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยทุกระดับรอย

ละ 0.55 

เทากับ 4 คะแนน 
จํานวนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร

ใน 

ระดับนานาชาติตอจํานวน

คณะมนุษยศาสตรฯ มีจํานวน

งานวิจัยและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรในระดับ

นานาชาติ จํานวน 2 เรื่อง 

1) อ.ปานรัตน นิ่มตลุง บทความวิชาการ 

เรื่อง “อยูอยางไร...กับความรนุแรง ? : 
บทเรียนและการตอสูเพื่อชีวิตใหม" นําเสนอ

บทความทางวิชาการในการประชุม

นานาชาติ ICSD เรื่อง “Globalization, 

Development, and Humen Security in the 
Asia-pacific Region”  ณ อุทยานการเรียนรู 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ศูนยพัทยา จ.

ชลบุรี ตามหนังสือราชการ ที่ ศธ.

0516.16/2870 ลงวันที่ 29 ก.ย. 49  จาก

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร เรื่อง การแกไข

บทความทางวิชาการที่จะนําเสนอในที่

ประชุมนานาชาติ ICSD  
2) ผศ.เฟองฟา บุญถนอม 
การวิจัยเชิงคุณภาพ : ในสังคมตาง
วัฒนธรรม (ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ศิลปวัฒนธรรม) 
- หนังสือราชการ ที่ สนว.50/216 จาก

สมาคมนักวิจัย  
- บทคัดยอ / ประวัติคณะผูวิจัย 

1.36(5) จุดที่ควรปรับปรุง :  
1.  คณะควรเรงสรางเครือขาย

เพื่อเปนการสรางโอกาสในการ

เผยแพรงานวิชาการในระดับ

นานาชาติ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

อาจารยทุกระดับรอยละ 

0.77 เทากับ 5 คะแนน 

 
แนวทางการพัฒนา 
1.  กระตุนใหบุคลากรของคณะมีความสนใจตื่นตัวในการสรางงานวิจัยในระดับประเทศและในระดับนานาชาติมากขึ้น 

2.  เพิ่มการสนับสนุนในดานงบประมาณการทําวิจัยในระดับประเทศและในระดับนานาชาติของแตละหลักสูตร 

3.  คณะจะตองจัดทําโครงการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย  เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการทําวิจัยในระดับประเทศและในระดับนานาชาติของบุคลากร 

     ประจําคณะฯ  ตอไป 

4. ดําเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนําเสนองานวิจัยในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 
5. จัดทําวารสารวิชาการของคณะเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 
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มาตรฐานที่ 3 : มาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอน  

 

ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

3.1 รอยละของ 
ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับการบริการ

วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับที่ 1 รอยละ 65  
ระดับที่ 2 รอยละ 70 
ระดับที่ 3 รอยละ 75 
ระดับที่ 4 รอยละ 80 
ระดับที่ 5 รอยละ 85 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ

วิชาการจากคณะ

มนุษยศาสตรฯ  รอยละ 85  

1) หลักสูตรภาษาอังกฤษุรกิจ  จัดโครงการ

บริการวิชาการสูชุมชน เพื่อฝกอบรมสําหรับ

ผูขายของที่ระลึก ณ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก  

จ.ราชบุรี ตามบันทึกขอความ ที่ มนส.

362/2550 ลงวันที่ 12 มี.ค. 50 เรื่อง ขออนุมัติ

โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
2) อ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง / ผศ.เฟองฟา บุญถนอม  
- ไปตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนในรอบปการศึกษา ตามโครงการจัด

การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนย

การศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนาราม เมืองเคล

เลอร รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 

2275/2550 และ 2469/2550 เรื่อง ใหอาจารย

ไปปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศ  
สั่ง ณ วันที่ 11 เม.ย. 50 
 

85(5) จุดแข็ง : 
1. คณะมนุษยศาสตรฯ มี

นโยบายที่ใหความสําคัญตอ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ทางวิชาการอยางตอเนิอง 
2. คณะมนุษยศาสตรืฯ มีการ

นําเอาผลการสํารวจมาใชใน

การพัฒนากิจกรรมอื่นๆ ตอไป 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

3) คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- โครงการคายสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้ง
ที่ 3 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.525/2550 ลงวันที่ 9 
เม.ย. 50 

เรื่อง ขออนุญาตดําเนินงานโครงการ “คายสวน

ดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่3” 

 

4) หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

- จัดหลักสูตรฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ใหแกเจาหนาที่ จาก สปป.ลาว 

- บันทกึขอความ ที่ มนส.465/2550 ลงวันที่ 27 

มี.ค. 50 เรื่อง ขอสงรายละเอียดการจัด

หลักสูตรฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษใหแก

เจาหนาที่จาก สปป.ลาว 

 

5) หลักสูตรบรรณารักษศาสตร  

โครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.560/2550 ลงวันที่ 18 

เม.ย. 50 เรื่อง ขออนุมัติโครงการตนกลาสวน
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

ดุสิตเทอดพระเกียรติ 

 

6) โครงการอบรมความรูภาษาจีนของสถาบัน

ขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี

- บันทึกขอความที่ สวพ.001/2550 ลงวันที่ 8 

มี.ค. 50 เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมความรู

ภาษาจีนของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี 

 

7) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ IELTS  

- บันทึกขอความ ที่ มนส.284/2550 ลงวันที่ 27 

ก.พ. 50 

 

8) โครงการ “เติมฝนปนรัก” 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 075/2550 ลงวันที่ 

16 ม.ต. 50 

 

9) โครงการ คายสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน  

-  บันทึกขอความ ที่ มนส. 634/2549 ลงวันที่ 2 

พ.ย. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน 

ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

10) โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ สําหรับ

บุคลากรสภาการพาบาล 

 

11) โครงการอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุนที่ 1  

-  บันทึกขอความ ที่ มนส. 771/2549 ลงวันที่ 

23 พ.ย. 49 

 

12) โครงการความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาใน

ตางประเทศ (สถาบันเทคโนโลยีและฝกหัดครู 

Group T ประเทศเบลเยี่ยม)  

- บันทึกขอความที่ มนส. 787/2549 ลงวันที่ 27 

พ.ย. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ 

ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

3.3  รอยละของความสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยที่รวมมือกับ

องคกรภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 รอยละ 75 

ระดับ 2 รอยละ 80 

ระดับ 3 รอยละ 85 

ระดับ 4 รอยละ 90 

ระดับ 5 รอยละ 95 

คณะมนุษยศาสตรฯ  ดําเนิน

โครงการ / กิจกรรม รวมกับ

องคกรภายนอก จํานวน 7 

โครงการ โดยดําเนินการสําเร็จ

ทุกโครงการ คิดเปน รอยละ 

100 

1) อ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง / ผศ.เฟองฟา บุญถนอม 
/ ดร.บุบผา อยูทรัพย 
- รวมประชุม 1th World Forum of Confucius 
Institute Directors ประเทศญี่ปุน 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 
2445/2550 เรื่อง ใหอาจารยไปปฏิบัติราชการ 
ณ ตางประเทศ  
สั่ง ณ วันที่ 23 เม.ย. 50 
 
2) อ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง / ผศ.เฟองฟา บุญถนอม  
- ไปตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนในรอบปการศึกษา ตามโครงการจัด
การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนย
การศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนาราม เมืองเคล
เลอร รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 
2275/2550 และ 2469/2550 เรื่อง ใหอาจารย
ไปปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศ  

สั่ง ณ วันที่ 11 เม.ย. 50 
 

100(5) จุดแข็ง : 
1. คณะมนุษยศาสตรฯ มี

กรอบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

สงผลใหเกิดความสําเร็จของ

โครงการตามกําหนดเวลา 
2. บุคลากรโครงการภายในมี

ศักยภาพสามารถดําเนิน

โครงการตางๆ ไดสําเร็จตาม

กําหนดเวลา 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ 

ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

3) ตอนรับผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการ

สอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban)และคณะ 

เพื่อประสานความรวมมือ 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.718/2550 ลงวันที่ 

18 พ.ค. 50 เรื่อง ขออนุมัติการตอนรับคณะ

ผูบริหารจากสถาบัน 

4) หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

- จัดหลักสูตรฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ใหแกเจาหนาที่ จาก สปป.ลาว 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.465/2550 ลงวันที่ 27 

มี.ค. 50 เรื่อง ขอสงรายละเอียดการจัด

หลักสูตรฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษใหแก

เจาหนาที่จาก สปป.ลาว 

5) โครงการอบรมความรูภาษาจีนของสถาบัน

ขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สุพรรณบุรี 

- บันทึกขอความที่ สวพ.001/2550 ลงวันที่ 8 

มี.ค. 50 เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมความรู

ภาษาจีนของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ 

ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

6) โครงการตอนรับคณะผูแทนจาก

มหาวิทยาลัยกวางศรี 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 587/2549 ลงวันที่ 

26 ต.ค.49 

7) โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ สําหรับ

บุคลากรสภาการพาบาล 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

3.4 สัดสวนของอาจารยที่
เปนกรรมการวิชาการ / 
วิชาชีพ / กรรมการ
วิทยานิพนธตออาจารย
ประจําทั้งหมด 

อาจารยที่เปนกรรมการ

วิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ

วิทยานิพนธตออาจารย

ประจําทั้งหมด รอยละ 5 

เทากับ 1 คะแนน 
อาจารยที่เปนกรรมการ

วิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ

วิทยานิพนธตออาจารย

ประจําทั้งหมด รอยละ 10 

เทากับ 2 คะแนน 

อาจารยที่เปนกรรมการ

วิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ

วิทยานิพนธตออาจารย

ประจําทั้งหมด รอยละ 15 

เทากับ 3 คะแนน 
 

คณะมนุษยศาสตรฯ  มี
อาจารยเปนกรรมการ
วิชาการ / วิชาชีพ / 
กรรมการวิทยานิพนธ 
จํานวน 12 ครั้ง คิดเปนรอย
ละ 5.63 

1) อ.คําพอง งามภักดิ์  ปฏิบัติหนาที่ 
คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสราง
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตามหนังสือราชการ ที่ ศธ.0566.01/7081 ลง
วันที่ 11 ก.ย. 2549 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสรางเสริม
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา  
 
2) อ.สุณา กังแฮ ปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ
ตัดสินผลงานและคณะทํางานในการประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตรระดับประเทศ ตามหนังสือราชการ 
ที่ ศธ.04008/487 ลงวันที่ 21 ส.ค. 
2549 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น เรื่อง การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผลงาน
สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 
 

5.63(1) จุดแข็ง : 
1. มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีนโยบาย

สนับสนุน  การใหบริการทาง

วิชาการของอาจารยอยาง

ตอเนื่องและชัดเจน 
2.บุคลากรภายในคณะมี

ความสามารถและโดดเดนเปน

ที่ยอมรับในวงการวิชาการ 
3. อาจารยประจําในแตละ
หลักสูตรมีความทันสมัย

ในทางวิชาการสามารถ

ใหบริการตอบสนองตอผูที่

สนใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

 อาจารยที่เปนกรรมการ

วิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ

วิทยานิพนธตออาจารย

ประจําทั้งหมด รอยละ 20 

เทากับ 4 คะแนน 
อาจารยที่เปนกรรมการ

วิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการ

วิทยานิพนธตออาจารย

ประจําทั้งหมด รอยละ 25 

เทากับ 5 คะแนน 

 3) อ.บุญสม พิมพหนู ปฏิบัติหนาที่ 
คณะกรรมการพัฒนาคูมือประกอบการเรียน
การสอนประชาธิปไตย ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (4 ชวงชั้น) ตามหนังสือ  
ราชการจาก สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ลงวันที่ 4 เม.ย. 50 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคูมือประกอบการ
เรียนการสอนประชาธิปไตย ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (4 ชวงชั้น) 
 
4) อ.อาภาภรณ อังสาชน ปฏิบัติหนาที่ 
กรรมการแผนกประชาสัมพันธ ชมรมหองสมุด
เฉพาะ ตามหนังสือราชการที่ ส.094/2550 ลง
วันที่ 22 มี.ค. 50จากสมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ เรื่อง ขออนุญาตขาราชการใน
สังกัดเปนคณะกรรมการบริหารชมรมหองสมุด
เฉพาะ ประจําป 2550 -2551  
 
5) อ.อภิรดี ผลประเสริฐ ปฏิบัติหนาที่ 
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชน 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

   นอกระบบ ตามหนังสือราชการ ที่ ศธ.
0211.8/9640 ลงวันที่ 26 ก.ย. 49 จากสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน เรื่อง การประกวดดรงเรียนเอกชนนอก
ระบบดีเดน  
 
6) ผศ.นิตยา วัยโรจนวงศ ปฏิบัติหนาที่ 
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่16 ตามหนังสือราชการ ที่ 
สสคท.3664/2549  
ลงวันที่ 19 ต.ค. 49 จากสภา 
สังคมสงเคราะหแหงประเทศในพระบรม
ราชูปถัมภ เรื่อง ขอเรียนเชิญเปน
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใน
ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่16  
7) อ.บุบผา อยูทรัพย  ปฏิบัติหนาที่ วิทยากร
ฝกอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแผนก
ตอนรับสวนหนา แกพนักงานโรงแรม Burasari 
Resort จ.ภูเก็ต ตามบันทึก  
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

   ขอความที่ สนพ.2356/2549 ลงวันที่ 9 พ.ย. 49 
จากสํานักกิจการพิเศษ 
 
8) ผศ.นัยนา คชโคตร ปฏิบัติหนาที่ 
อนุกรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิสําหรับการ
สอบคัดเลือกขาราชการตํารวจ ตามหนังสือ
ราชการ ที่ ตช.0038.471/41 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 49
จาก กองบังคับการวิชาการโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ เรื่อง ขอเรียนเชิญอาจารยเปน
อนุกรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิสําหรับการ
สอบคัดเลือกขาราชการตํารวจเขาเปนนักเรียน
นายรอยตํารวจ ประจําปการศึกษา 2550  
 
9) อ.บุบผา อยูทรัพย ปฏิบัติหนาที่ 
คณะอนุกรรมการฝายวิชาการและพิธีการ และ
อนุกรรมการฝายเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม ตามหนังสือจาก สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแหงประเทศไทย เรื่อง ขอ 
เชิญเปนอนุกรรมการในการประชุมวิชาการ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

   นานาชาติภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ลงวันที่ 
28 มี.ค. 50 
 
10) ผศ.สันทนี ปุณโนทก ปฏิบัติหนาที่ 
คณะกรรมการชุดที่3 ตรวจและประเมิน
ขาราชการครูเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อาจารย3 จาก หนังสือราชการ ที่ ศธ.04059/17 
ลงวันที่ 1 มี.ค. 50 จาก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม เขต2 เรื่อง ขอเชิญประชุม
เพื่อประเมินการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงอาจารย 3  
11) ผศ.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร 
- เปนกรรมการมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ 
- หนังสือจากมูลนิธิฯ ลงวันที่ 5 เม.ย. 50 เรื่อง 
ขอเชิญดํารงตําแหนงกรรมการมูลนิธิอารี สุทธิ
พันธุ แทนตําแหนงที่วาง 
12) ผศ.สันทนี บุญโนทก / ผศ.นัยนา คชโคตร / 
ผศ.ญานิศา โชติชื่น / อ.รักษศิริ ชุณหพันะรักษ / 
อ.สําเนียง ฟากระจาง / อ.สถาพร วัฒนธรรม / 
อ.อุษา พฤฒิชัยวิบูลย / อ.สิริมา เชียงเชาวไว 
ปฏิบัติหนาที่ ตรวจขอสอบเอ็นทรานส วิชา
ภาษาไทย บันทึกขอความ ที่ ภท.127/2549  
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

3.6 จํานวนโครงการ / 

กิจกรรมระดับชาติ / 

นานาชาติ 

โครงการ/กิจกรรม

ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ จํานวน 5 

โครงการ เทากับ 1 

คะแนน 
โครงการ/กิจกรรม

ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ จํานวน 10 

โครงการ เทากับ 2 

คะแนน 
โครงการ/กิจกรรม

ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ จํานวน 15 

โครงการ เทากับ 3 

คะแนน 
โครงการ/กิจกรรม

ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ จํานวน 20 

โครงการ เทากับ 4 

คะแนน 

คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการ

ดําเนินการโครงการ / 

กิจกรรม ในระดับชาติ / 

นานาชาติ จํานวน 14

โครงการ 

1) หลักสูตรภาษาอังกฤษุรกิจ  จัดโครงการ
บริการวิชาการสูชุมชน เพื่อฝกอบรมสําหรับ
ผูขายของที่ระลึก ณ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก  จ.
ราชบุรี ตามบันทึกขอความ ที่ มนส.362/2550 
ลงวันที่ 12 มี.ค. 50 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
บริการวิชาการแกชุมชน 
 
2) อ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง / ผศ.เฟองฟา บุญถนอม  
- ไปตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนในรอบปการศึกษา ตามโครงการจัด

การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนยการศึกษา

ทางไกลวัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็ก

ซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 

2275/2550 และ 2469/2550 เรื่อง ใหอาจารยไป

ปฏิบัติราชการ ณ ตางประเทศ  
สั่ง ณ วันที่ 11 เม.ย. 50 
 
3) คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13(2) จุดแข็ง : 
1)  มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีนโยบาย

สนับสนุน  การใหบริการทาง

วิชาการโดยเฉพาะการจัด

โครงการและกิจกรรมในการ

ใหบริการทางวิชาการ อยาง

ตอเนื่องและชัดเจน 
2) บุคลากรภายในคณะมี

ความสามารถในการจัด

โครงการอีกทั้งยังมีความ

หลากหลายในแตละกิจกรรมอี

ดวย 
3) อาจารยประจําในแตละ

หลักสูตรมีการนําเอา 

เนื้อหาภายในหลักสูตรมา

ประยุกตใชในการกําหนด

โครงการรวมถึงกิจกรรม 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

โครงการ/กิจกรรม

ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ จํานวน 25 

โครงการ เทากับ 5 

คะแนน 

 
 

- โครงการคายสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน  
ครั้งที่ 3 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.525/2550 ลงวันที่ 9 
เม.ย. 50 
เรื่อง ขออนุญาตดําเนินงานโครงการ “คายสวน
ดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่3”  
 
4) โครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก
นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิตที่ 
2568/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการ
เสริมทักษะสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติ
กวางสี สั่ง ณ วันที่ 27 เม.ย. 50 
 

5) ตอนรับ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการ

สอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban)และคณะ 

เพื่อประสานความรวมมือ 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.718/2550 ลงวันที่ 18 

พ.ค. 50 เรื่อง ขออนุมัติการตอนรับคณะ

ผูบริหารจากสถาบัน 

 



                                                                                                                                                                                                        รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 

 
111 

ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

   6) หลักสูตรภาษาอังกฤษ  

- จัดหลักสูตรฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ใหแกเจาหนาที่ จาก สปป.ลาว 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.465/2550 ลงวันที่ 27 

มี.ค. 50 เรื่อง ขอสงรายละเอียดการจัดหลักสูตร

ฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาที่

จาก สปป.ลาว 

 

7) หลักสูตรบรรณารักษศาสตร  

โครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 

- บันทกึขอความ ที่ มนส.560/2550 ลงวันที่ 18 

เม.ย. 50 เรื่อง ขออนุมัติโครงการตนกลาสวนดุสิต

เทอดพระเกียรติ 

 
8) โครงการอบรมความรูภาษาจีนของสถาบัน
ขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี 
- บันทึกขอความที่ สวพ.001/2550 ลงวันที่ 8 
มี.ค. 50 เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมความรู
ภาษาจีนของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต สุพรรณบุรี 
 

 ตางๆซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในการ

พัฒนาองคความรูและสราง

ความสัมพันธอันดีระหวาง

ผูเรียนกับผูสอน 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

9) โครงการตอนรับคณะผูแทนจาก

มหาวิทยาลัยกวางสี 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 587/2549 ลงวันที่ 26 

ต.ค.49 

 

10) โครงการ คายสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน  

-  บันทึกขอความ ที่ มนส. 634/2549 ลงวันที่ 2 

พ.ย. 49 

 

11) โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ สําหรับ

บุคลากรสภาการพยาบาล 

 

12) โครงการอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษใน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุนที่ 1  

-  บันทึกขอความ ที่ มนส. 771/2549 ลงวันที่ 23 

พ.ย. 49 

 

13) โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย

กับสถาบันการศึกษาในตางประเทศ (สถาบัน

เทคโนโลยีและฝกหัดครู Group T ประเทศ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

เบลเยี่ยม)  

- บันทึกขอความที่ มนส. 787/2549  

ลงวันที่ 27 พ.ย. 49 

 
14) อ.พัชรดา เอื้อวรรณกิจ 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพวิชาการดานกฎหมาย หัวขอเรื่อง 
“เสนทางทฤษฎีกฎหมายเพื่อการนําไปใชในการ
ปฏิบัติจริง ตอน กฎหมายภาษี 
อากรไทย” 
- บันทึกขอความ ที่ นบ. 
64/2549 ลงวันที่ 1 ก.ย. 49 เรื่อง ขออนุมัติ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพัฒนา
คุณภาพวิชาการดานกฎหมาย 
 
15) โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับบุคคลทั่วไป 
16) โครงการสอนนาฏศิลปสากล 
17) โครงการอบรมดนตรีสําหรับบุคคลภายนอก 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

3.7 จํานวนครั้งที่ ผูบริหาร 
/ อาจารย เปนวิทยากร / 
ที่ปรึกษา / คณะกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติ / 
ระดับนานาชาติ 

ผูบริหาร/อาจารยเปน

วิทยากร/ที่ปรึกษา/

คณะกรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ จํานวน 30 ครั้ง 

เทากับ 1 คะแนน 
ผูบริหาร/อาจารยเปน

วิทยากร/ที่ปรึกษา/

คณะกรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ จํานวน 40 ครั้ง 

เทากับ 2 คะแนน 
ผูบริหาร/อาจารยเปน

วิทยากร/ที่ปรึกษา/

คณะกรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ จํานวน 50 ครั้ง 

เทากับ 3 คะแนน 

คณะมนุษยศาสตรฯ มี
อาจารยเปนวิทยากร / ที่
ปรึกษา / คณะกรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติ / ระดับ
นานาชาติ  จํานวน 42 ครั้ง 

1) อ.คําพอง งามภักดิ์  ปฏิบัติหนาที่ 
คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสราง
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตามหนังสือราชการ ที่ ศธ.0566.01/7081 ลง
วันที่ 11 ก.ย. 2549 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรมการสรางเสริม
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
2) อ.สุณา กังแฮ ปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการ
ตัดสินผลงานและคณะทํางานในการประชุม 
ปฏิบัติการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตรระดับประเทศ ตามหนังสือราชการ 
ที่ ศธ.04008/487 ลงวันที่ 21 ส.ค. 
2549 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น เรื่อง การประชุมปฏิบัติการพัฒนาผลงาน 

 42(2) จุดแข็ง :               

1) คณาจารย คณะ

มนุษยศาสตรฯ มีความรู

ความสามารถ และมีความ

เชี่ยวชาญเปนที่ยอมรับตอ

สาธารณชน ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  

2) คณะมนุษยศาสตรฯ 

สงเสริมและสนับสนุน ให

คณาจารยและหลักสูตร จัดทํา

โครงการ / กิจกรรม บริการทาง

วิชาการแกสังคม                       
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

ผูบริหาร/อาจารยเปน

วิทยากร/ที่ปรึกษา/

คณะกรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ จํานวน 60 ครั้ง 

เทากับ 4 คะแนน 
ผูบริหาร/อาจารยเปน

วิทยากร/ที่ปรึกษา/

คณะกรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติ/ระดับ

นานาชาติ จํานวน 70 ครั้ง 

เทากับ 5 คะแนน 

 สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 
 
3) อ.บุญสม พิมพหนู ปฏิบัติหนาที่ 
คณะกรรมการพัฒนาคูมือประกอบการเรียน
การสอนประชาธิปไตย ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (4 ชวงชั้น) ตามหนังสือ 
ราชการจาก สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ลงวันที่ 4 เม.ย. 50 เรื่อง ขอเชิญ 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคูมือประกอบการ
เรียนการสอนประชาธิปไตย ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (4 ชวงชั้น) 
 
4) อ.อาภาภรณ อังสาชน ปฏิบัติหนาที่ 
กรรมการแผนกประชาสัมพนัธ ชมรมหองสมุด
เฉพาะ ตามหนังสือราชการที่ ส.094/2550 ลง
วันที่ 22 มี.ค. 50 จากสมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทยฯ เรื่อง ขออนุญาตขาราชการใน
สังกัดเปนคณะกรรมการบริหารชมรมหองสมุด
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

 เฉพาะ ประจําป 2550 -2551 
 
5) อ.อภิรดี ผลประเสริฐ ปฏิบัติหนาที่ 
คณะกรรมการตรวจ 
ประเมินโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามหนังสือ
ราชการ ที่ ศธ.0211.8/9640 ลงวันที่ 26 ก.ย. 
49 จากสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน เรื่อง การประกวดดรงเรียน
เอกชนนอกระบบดีเดน 
 
6) ผศ.นิตยา วัยโรจนวงศ ปฏิบัติหนาที่ 
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่16 ตามหนังสือราชการ ที่ 
สสคท.3664/2549  
ลงวันที่ 19 ต.ค. 49 จากสภา 
สังคมสงเคราะหแหงประเทศในพระบรม
ราชูปถัมภ เรื่อง ขอเรียนเชิญเปน
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใน
ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่16 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

7) อ.บุบผา อยูทรัพย  ปฏิบัติหนาที่ วิทยากร
ฝกอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแผนก
ตอนรับสวนหนา แกพนักงานโรงแรม Burasari 
Resort จ.ภูเก็ต ตามบันทึกขอความที่ สนพ.
2356/2549  
ลงวันที่ 9 พ.ย. 49จากสํานักกิจการพิเศษ เรื่อง 
ขออนุมัติวิทยากรโครงการความรวมมือดานการ
พัฒนาบุคลากรงาน 
บริการ ระหวาง สํานักกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
ดุสิต และ Burasari Resort 
 
8) ผศ.นัยนา คชโคตร ปฏิบัติหนาที่ 
อนุกรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิสําหรับการ
สอบคัดเลือกขาราชการตํารวจ ตามหนังสือ
ราชการ ที่ ตช.0038.471/41 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 49
จาก กองบังคับการวิชาการโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ เรื่อง ขอเรียนเชิญอาจารยเปน
อนุกรรมการที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิสําหรับการ
สอบคัดเลือกขาราชการตํารวจเขาเปนนักเรียน
นายรอยตํารวจ ประจําปการศึกษา 2550  
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

9) อ.บุบผา อยูทรัพย ปฏิบัติหนาที่ 
คณะอนุกรรมการฝายวิชาการและพิธีการ และ
อนุกรรมการฝายเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุม ตามหนังสือจาก สมาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแหงประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเปน
อนุกรรมการในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ลงวันที่ 28 มี.ค. 
50 
 
10) ผศ.สันทนี บุญโนทก ปฏิบัติหนาที่ 
คณะกรรมการชุดที่3 ตรวจและประเมิน
ขาราชการครูเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
อาจารย3 จาก หนังสือราชการ ที่ ศธ.04059/17 
ลงวันที่ 1 มี.ค. 50 จาก สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษานครปฐม เขต2 เรื่อง ขอเชิญประชุม
เพื่อประเมินการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงอาจารย 3 
 
11) ผศ.สันทนี บุญโนทก / ผศ.นัยนา คชโคตร / 
ผศ.ญานิศา โชติชื่น / อ.รักษศิริ ชุณหพันธรักษ / 
อ.สําเนียง ฟากระจาง / อ.สถาพร วัฒนธรรม / 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

อ.อุษา พฤฒิชัยวิบูลย / อ.สิริมา เชียงเชาวไว 
ปฏิบัติหนาที่ ตรวจขอสอบขอสอบเอ็นทรานส 
วิชาภาษาไทย ตามบันทึกขอความ ที่ ภท.
127/2549 ลงวันที่ 17 เม.ย. 50 เรื่อง ขอแจง
รายชื่ออาจารยทําหนาที่ตรวจขอสอบเอ็นท
รานสภาษาไทย และ หนังสือราชการ ที่ สทศ.
0001/380 ลงวันที่ 18 เม.ย. 49 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหคณาจารยในสังกัดเปนผูตรวจ
กระดาษคําตอบ 
 
12) ผศ.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร 
ปฏิบัติหนาที่ วิทยากรงาน “Art Teacher 
Seminar” ตามหนังสือ จากบริษัท ดี เอช เอ 
สยามวาลา จํากัด  ลงวันที่ 20 ต.ค. 49  และ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 
6832/2549 เรื่อง ใหอาจารยไปเปนวิทยากร สั่ง 
ณ วันที่ 26 ต.ค. 49  
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                        รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 

 
120 

ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

   13) อ.จุฑา ทรงสัตย / อ.พิรุณรัตน เติมสุขสวัสดิ์ 
/ อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข ปฏิบัติหนาที่ วิทยากร
ในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการชวยฟนชีวิตขั้น
พื้นฐาน (Basic Life Support) สําหรับ
เจาหนาที่โรงเรียนนานาชาติรวมฤดี ตามหนังสือ
ราชการ ที่ 73/2550 ลงวันที่ 16 
มี.ค. 50 เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร จาก 
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการชวยฟนชีวิต 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทย 
ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และ คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 1887/2550 
เรื่อง ใหอาจารยไปเปนวิทยากร สั่ง ร วันที่ 23 
มี.ค. 50 
 
14)  ผศ.สรรเสริญ อินทรัตน ปฏิบัติหนาที่ 
วิทยากรบรรยายอบรม เพื่อพัฒนาขาราชการครู
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือราชการ ที่ 
พิเศษ/2550 ลงวันที่ 8 มี.ค. 50 เรื่อง ขออนุญาต
บุคลากรเปนวิทยากรบรรยาย จาก 
มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเซีย 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

   15) อ.สุชีรา พลราชม ปฏิบัติหนาที่ วิทยากร
บรรยายพิเศษในกิจกรรมคายเครือขายสัมพันธ 
เพื่อกลุมเด็กพิเศษและครอบครัว ณ บานสวน
เด็ก ตามหนังสือ จาก บานสวนเด็ก ลงวันที่ 28 
ก.พ. 50 เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ 
 
16) อ.บุบผา อยูทรัพย รวมประชุมกอง

บรรณาธิการวารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 4/2549  ณ  ที่ทําการ

สมาคมฯ  ตามหนังสือ 
จากสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย 
ลงวันที่ 18 ก.ย. 49 
 
17) ผศ.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร 
- ปฏิบัติหนาที่ วิทยากรบรรยาย  
หัวขอ “360 Degree of Idea” และ “Social 
Communication Skill”  
- บันทึกขอความ ที่ มนส.564/2549 ลงวันที่ 20 
ต.ค. 49 
เรื่อง ขออนุญาตไปเปนวิทยากรและ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

   อนุเคราะหคําสั่งไปราชการ และ หนังสือ จาก 
บริษัทแกรนดสปอรต กรุป จํากัด ลงวันที่ 19 
ต.ค. 49 เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนวิทยากร การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Sport Fashion 
Marketing” 
 
18) ผศ.ดร.สมโภชน พนาวาส  
- ปฏิบัติหนาที่ สอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูชวยพยาบาล หัวขอเรื่อง หลักการใชภาษาใน
การเขียน การอาน การพูด และสนทนา เปน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และ วิชา
ภาษาอังกฤษ1 หัวขอเรือง การใชศัพท สํานวน 
และโครงสรางของไวยากรณ เนนทักษะการอาน 
การฟง การพูดและการเขียน โดยอาศัย
การศึกษาโครงสรางไวยากรณของภาษาเปน
รากฐาน ใหกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
- หนังสือราชการ ที่ กห0446.20/808 ลงวันที่ 
24 พ.ค. 50 จาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 
19) Mr.Tylor Duong  
- ปฏิบัติหนาที่ สอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

ผูชวยพยาบาล หัวขอเรื่อง Guest Speaker 
ใหกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
- หนังสือราชการ ที่ กห0446.20/808 ลงวันที่ 
24 พ.ค. 50 จาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
 
20) อ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง /  
ผศ.เฟองฟา บุญถนอม / ดร.บุบผา อยูทรัพย 
- รวมประชุม และนําเสนอผลงานวิชาการ 
1th World Forum of Confucius Institute 
Directors ประเทศญี่ปุน 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 

2445/2550 เรื่อง ใหอาจารยไปปฏิบัติราชการ ณ 

ตางประเทศ  สั่ง ณ วันที่ 23 เม.ย. 50 
 
21) อ.ณัฐพร เดชะ 
- ปฏิบัติหนาที่คณะอนุกรรมการ ฝายตอนรับ
และพิธีการ และฝายแปลเอกสาร การประชุม
วิชาการนานาชาติ เรื่อง “Syncretism in South 
and Southeast Asia : Adaptation” (การ
ผสมผสานทางศาสนากับวัฒนธรรมทองถิ่นใน
เอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต : การรับ
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

และปรับใชอยางกลมกลืน) 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 

2496/2550 เรื่อง ใหอาจารยไปปฏิบัติราชการ 
สั่ง ณ วันที่ 25 เม.ย. 50 
 
22) อ.สําเนียง ฟากระจาง 
- ปฏิบัติหนาที่ วิทยากรโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ 
- บันทึกขอความ ที่ คพ.123/2550 ลงวันที่ 21 
พ.ค. 50 เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร 
 
23) ผศ.นัยนา คชโคตร 
- ปฏิบัติหนาที่เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดเรียงความ ในหัวขอ “วันวิสาขบูชา 
วันสําคัญสากลโลก ในทษวรรษหนา” ในเทศกาล
วันวิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ประจําป 2550 
- คําสั่งจังหวัดกาฬสินธุ ที่ 715/2550 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดงาน “สัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ประจําป2550 
สั่ง ณ วันที่ 8 พ.ค. 50 
 
24) อ.รักษศิริ ชุณหพันธรักษ /  
ผศ.สันทนี ปุณโนทก 
- ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา วท.ศท. 
110 ทักษะการใชภาษาไทย ณ วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 
- บันทึกขอความ  ที่ มนส.584/2549 ลงวันที่ 5 
ต.ค. 49 

 

25) อ.สุณา กังแฮ 

- เปนวิทยากรการประชุมปฏิบัติการพัฒนา

ผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.588/2549 ลงวันที่ 18 

ต.ค. 49 

 
26) ผศ.ญานิศา โชติชื่น 
- เปนวิทยากรบรรยาย หัวขอเรื่อง รักองคกร และ
การเปนเจาบานที่ดี แกพนักงานโรงแรมทวินโลตัส
จ.นครศรีธรรมราช 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.570/2549 ลงวันที่ 17 
ต.ค. 49 
 
27) ผศ.ญานิศา โชติชื่น 
- เปนวิทยากรบรรยาย หัวขอเรื่อง การใช
ภาษาไทยในการนําเสนอ  ตามโครงการ COM 
SCI LECTURE SERIES 
- บันทึกขอความ ที่ ภท.314/2549 ลงวันที่ 15 
ก.ย. 49 
 
 
28) รศ.โกสุม สายใจ /  
ผศ.จงลักษณ ชางปลื้ม 
- เปนวิทยากรวิพากษหลักสูตรออกแบบประยุกต
ศิลป (ศิลปกรรม) คณะมนายศาสตรฯ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 
5188/2549 เรื่อง ใหอาจารยไปเปนวิทยากร
วิพากษหลักสูตร สั่ง ณ วันที่ 18 ส.ค. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

29) รศ.วรมน เหรียญสุวรรณ 
- เปนวิทยากร โครงการ “คายเชี่ยวการอาน ชาญ
การเขียน” ของโรงเรียนจิตรลดา รวมกับ บริษัทซี
พี เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) 
- หนังสือราชการ ที่ 581/2549 จาก โรงเรียน
จิตรลดา เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร ลงวันที่ 24 
ก.ค. 49 
 
30) อ.ชนะ ธนะสาร 
- เปนอาจารยพิเศษ ในรายวิชา จ.479 จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการขั้นสูงและจิตวิทยาการ
พัฒนาทรัพยากรมนาย ประจําภาคเรียนที่ 1/49 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 
4371/2549 เรื่อง ใหอาจารยไปเปนวิทยากร สั่ง 
ณ วันที่ 17 ก.ค. 49 
 
31) ผศ.รสริน สุทองหลอ 
- เปนวิทยากร ในหัวขอ “การคิดและประดิษฐ
ทารํา” 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 
4448/2549 เรื่อง ใหอาจารยไปเปนวิทยากร สั่ง 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

ณ วันที่ 20 ก.ค. 49  
 

32) ผศ.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร 

- เปนวิทยากร บรรยายหัวขอ ทักษะและแนวทาง

ปฏิบัติศิลปะเด็ก 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 

6832/2549 เรื่องใหอาจารยไปเปนวิทยากร 

สั่ง ณ วันที่ 26 ต.ค. 49 
 
33) อ.ธนศร วิสุทธิ์วารินทร 
- เปนอาจารยพิเศษ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 

6720/2549 เรื่อง ใหอาจารยไปเปนอาจารยพิเศษ 

สั่ง ณ วันที่ 20 ต.ค. 49 

 

34) อ.ปฤณัต นัจนฤตย 

- เปนอาจารยพิเศษ สอนรายวิชาสุนทรียศาสตร 

แก นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 

ชั้นปที่ 2B 

- หนังสือราชการ ที่ สธ.0203.091/160 จาก 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เรื่อง ขออนุมัติ

ใหขาราชการทําการสอน ลงวันที่ 1 พ.ย. 49  

 

35) อ.ชนะ ธนะสาร 

- เปนอาจารยพิเศษ รายวิชา 22038 การพัฒนา

วิชาชีพในองคการ สําหรับนักศึกษาหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา วิทยาลัยฌ

ซนตหลุยส 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 

7105/2549 เรื่อง ใหอาจารยไปเปนอาจารย

พิเศษ สั่ง ณ วันที่ 6 พ.ย. 49 

 
36) ผศ.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร  
- เปนวิทยากรสอนการระบายสีน้ํา ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.656/2549 ลงวันที่ 7 
พ.ย. 49 
 
37) ผศ.ญานิศา โชติชื่น  
- เปนอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาเขารวมประกวด
กลาวสุนทรพจน เนื่องในวันผูสูงอายุแหงชาติ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

ประจําป 2550 
- หนังสือราชการ ที่ สดยท.074/2550 ลงวันที่ 5 
เม.ย. 50 จาก สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศ
ไทย 
38) อ.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล 
- เปนคณะทํางานคณะกรรมาธิการคุมครอง
ผูบริโภค ในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
รัฐสภา 
 
39) ผศ.อรุณี โคตรสมบัติ รวมบรรเลงเพลงไทย
รวมกับวงดนตรีไทย ในงาน “มหกรรมพืชสวนโลก
เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549”    ณ  
จ.เชียงใหม 
 
40) อ.ธนัญชย ชัยวุฒิมากร 
- ไดรับเชิญจาก The Greek  Host Committee  
ไปเผยแพรวัฒนธรรมแสดงนาฏศิลปไทย ชุดการ
แสดงหุนคน ณ ประเทศกรีซ 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.586/2549 ลงวันที่ 25 
ต.ค. 49 
 



                                                                                                                                                                                                        รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 

 
131 

ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 

หลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

41) ผศ.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร  
- ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัย 
- หนังสือราชการ ที่ ศธ.0512.6(2771)/0070 จาก
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
42) ผศ.นัยนา คชโคตร 
- ไดรับเชิญปฏิบัติหนาที่ประจํารานมัชฉากาชาด
ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาด
ประจําป 2550 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 
1242/2550 เรื่อง ใหอาจารยไปปฏิบัติราชการ  
สั่ง ณ วันที่ 23 ก.พ. 50 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                        รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 

 
132 

แนวทางการพัฒนา 
               1.  เพิ่มประสิทธิภาพการใหคําปรึกษาเพื่อติดตามดูแล ตลอดจนถายทอดคุณธรรม บุคลิกภาพและประสบการณที่ดีใหแกนักศึกษา 

        2.  กระตุนใหหลักสูตรตางๆ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน 
               3.  ประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบถึงความจําเปนของการทําผลงานทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

                4.  สงเสริมการแนะแนวการศึกษาตอและสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางจริงจัง 

                5.  เนนย้ําใหคณาจารยตระหนักในความสําคัญของการใชเทคโนโลยีการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
  6. ใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนที่ยอมรับแกสาธารณชนมากยิ่งขึ้น 
  7. เผยแพรผลงานทางวิชาการของบุคลากรตอสาธารณชน ใหมากขึ้น 
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มาตรฐานที ่5 : มาตรฐานคุณภาพการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

 

ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

5.1 รอยละของจํานวน

กิจกรรมในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตอจํานวนนักศึกษาเม

เวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนกิจกรรมในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตอจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลา รอยละ 1.12 เทากับ 

1 คะแนน 
- จํานวนกิจกรรมในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตอจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลา รอยละ 1.17 เทากับ 

2 คะแนน 
- จํานวนกิจกรรมในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตอจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลา รอยละ 1.22 เทากับ 

3 คะแนน 
 

 

คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการ

ดําเนินโครงการ / กิจกรรม ใน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน 129 โครงการ จาก

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

จํานวน 3,507 คน คิดเปนรอย

ละ 3.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) โครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 
2) รวมแสดงนาฏศิลป ในงานการกุศล 

Finding families 50 years  ณ  

Holtlntenationd Austin Rance  
วันที่ 25 มี.ค. 50 

ในโครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 
 
 

3.67(5) จุดแข็ง : 
1.  สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ
และผลงานที่ผานมา เปนขอ
ไดเปรียบ ทําใหบุคคลตางๆเขา
มาใชบริการเปนจํานวนมาก และ
มีการพัฒนาหลักสูตรตางๆ 
ตอบสนองความตองการของ
บุคคล ภายนอกที่มาใชบริการ 
2.การใหความสําคัญในปจจัย
ดังกลาวของคณะ ทําใหเกิด
กิจกรรมตางๆที่สอดคลอง 
3. บุคลากรมีความ สามารถใน
ดานศิลปวัฒนธรรมใน 
ระดับประเทศ ไดรับการ 
เชิญไปเผยแพรผลงานอยาง

ตอเนื่อง 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

 - จํานวนกิจกรรมในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตอจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลา รอยละ 1.27 เทากับ 

4 คะแนน 
- จํานวนกิจกรรมในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตอจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลา รอยละ 1.32 เทากับ 

5 คะแนน 
 

3) กิจกรรมรวมแกะสลักผักและผลไม 

(International Food Fair ) และเปนตัวแทน
ประเทศไทย – ลาว   รวมแสดงนาฏศิลปใน

งานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ ( World 
Cultures Performance Festival ) ณ 

University of North Texas 
วันที่ 12 เม.ย. 50 
ในโครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
 
4) กิจกรรมแสดงนาฏศิลป ในเทศกาล 
งานสงกรานต  ณ วัดสกีนอ 
วันที่ 21 เม.ย. 50 
ในโครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

 5) กิจกรรมแสดงนาฏศิลป ในเทศกาล 
งานสงกรานต  ณ วัดสันติธรรม ถนน Kimbo 
Fordword  76111 
วันที่ 28 เม.ย. 50 
ในโครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 
6) กิจกรรมรวมแสดงงานนาฏศิลป  ณ  

Arrington 
วันที่ 18 พ.ค. 50 
ในโครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                        รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 

 
136 

ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

7) เปนตัวแทนประเทศไทย – ลาว ในงาน 

Asian festival ( Various Asian culfural .o’ko 
Asian and Arts associations in DFW ) 

วันที่ 19 พ.ค. 50 
ในโครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 
8) กิจกรรมจัดบอรดเพื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ฯ ทรงครองราช ครบ 60 ป  
ในโครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

9) กิจกรรมจัดทําดอกบัวถวายพระและบุคคล

ทั่วไปรวมทําบุญตักบาตรในชวงเชา และฟง

ธรรม เวียนเทียนรอบอุโบสถในชวงเย็น  
ในโครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 
10) กิจกรรมการปดภาคเรียน จัดบอรด

ภายในโรงเรียน จัดสถานที่ ตกแตงสถานที่

ภายในอาคาร เลนเกม การเตนประกอบเพลง

เด็กนักเรียนเพื่อปลูกฝงใหมีความรัก ความ

สามัคคี 
ในโครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

11) กิจกรรมวันออกพรรษา จัดบอรด ตกแตง

สถานที่ บริเวณศาลา นักเรียนและครอบครัว 

รวมกันตักบาตรและรับประทานอาหาร

รวมกัน เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ

สรางจิตสํานึก ในดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ในโครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 
12) กิจกรรมเทศกาลวันลอยกระทง 
ในโครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

13) กิจกรรมการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดลอม 

การปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเกษตร และ

ปรับปรุงเพื่อปลูกไมดอกไมประดับ การทํา

ความสะอาดรอบบริเวณวัดเพื่อความนาอยู 

การขนดิน ขนทราย กอปราสาททราย 
ในโครงการจัดการศึกษาภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกลวัดพุทธรัตนา

ราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

 
14) จัดการแสดงงาน “วันเกษียณอายุ
ราชการ รวมใจสานสายใย ผูกพัน”  
 
15) โครงการสอนนาฏศิลป 

สําหรับนักศึกษาจีน ตามโครงการความ

รวมมือระหวาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
กับมหาวิทยาลัยภาษาและการคา

ตางประเทศ เมืองกวางตุง 
 



                                                                                                                                                                                                        รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 

 
140 

ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

16) โครงการศึกษาภาษาและวฒันธรรมไทย 
 
17) โครงการพัฒนาทักษะทางนาฏศิลป

ใหกับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทาง

นาฏศิลปและนักศึกษากลุมสนใจ 

 
18) โครงการสอนนาฏศิลปไทยสําหรับบุคคล

ทั่วไป 

 
19) โครงการสอนนาฏศิลปสากลสําหรับ

บุคคลทั่วไป 

 
20) จัดการแสดงงาน “20 ป คณะวิทยาการ

จัดการเริงสําราญกับ สุนทราภรณ” 

 
21) จัดการแสดงงาน “ตอนรับผูบริหารจาก
มหาวิทยาลัยภาษา และการคาตางประเทศ

กวางตุง” 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

   22) จัดการแสดงงาน “วันภาษาไทย

แหงชาติ” 

 
23) จัดการแสดงงาน “วันแมแหงชาติ” 
 
24) จัดการแสดงงาน “สายรักสายสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ

มหาวิทยาลัยภาษาและการคาตางประเทศ

กวางตุง” 

 
25) จัดการแสดงงาน “วันเกษียณอายุ
ราชการ ของคณะ  

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” 

 
26) โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับนักศึกษา

ตางชาติ 

 
27) พัฒนาทักษะ ความ สามารถทางดาน

นาฏศิลปไทย และนาฏศิลปสากลใหกับ

นักศึกษาโควตานาฏศิลป 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

   28) บทเรียนคอมพิวเตอรดวยตนเองรายวิชา

สุนทรียภาพของชีวิต เรื่อง นาฏศิลป 
 
29) โครงการพัฒนาทักษะทางสุนทรีย 

“โครงการชิงกันดัง” 
 
30) โครงการสุนทรียสูชุมชน 

 
31) โครงการฝกทักษะดนตรีไทยใหกับ

นักศึกษาและกลุมสนใจหลังเลิกเรียน 

ระหวางเวลา 17.00 – 20.00 น. 

 
32) โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก 

 
33) การบรรเลงดนตรีไทยภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
34) โครงการเทศกาลญี่ปุน ครั้งที่ 3 
 
35) โครงการวารสารญี่ปุน “วะ” ครั้งที่ 2 

  



                                                                                                                                                                                                        รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 

 
143 

ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

   36) โครงการความจริงฯ สูชุมชน 
 
37) โครงการศึกษาและเรียนรูชุมชน 
 
38) ผศ.อรุณี โคตรสมบัติ รวมบรรเลงเพลง

ไทยรวมกับวงดนตรีไทย ในงาน “มหกรรมพืช
สวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549”  
ณ  จ.เชียงใหม 
ตาม หนังสือราชการ ที่ ศธ.0565.03/227 ลง

วันที่ 11 ต.ค.49 จาก คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เรื่อง ขออนุญาตใหบคุลากรรวมกิจกรรม 
 
39) โครงการจัดนิทรรศการการสงเสริม

ความสัมพันธอันดีแกครอบครัว 
 
40) โครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทย
ใหแกนักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติ
กวางสี 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ 
2568/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

  



                                                                                                                                                                                                        รายงานการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2549 

 
144 

ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

โครงการเสริมทักษะสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  
สั่ง ณ วันที่ 27 เม.ย. 50 
 

41) กิจกรรมภาษาและสํานวนไทยจาก

ภาพยนตร  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 15 พ.ค. 50  เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

42) กิจกรรมแบบฝกหัดสํานวนไทยสํานวนไทย 

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 15 พ.ค. 50 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

43) กิจกรรมออกเสียงภาษาไทย(1)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 16 พ.ค. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

44) กิจกรรมการอานหนังสือพิมพ(1)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 16 พ.ค. 50 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

45) กิจกรรมการอานหนังสือพิมพ(2)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 17 พ.ค. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

46) กิจกรรมการออกเสียงภาษาไทย(2)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 17 พ.ค. 50 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

47) กิจกรรมการนําเสนองานดวยวาจา(1)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 21 พ.ค. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

48) กิจกรรมการนําเสนองานดวยวาจา(2)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 21 พ.ค. 50 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

49) กิจกรรมการนําเสนองานดวยวาจา(3)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 22 พ.ค. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

50) กิจกรรมการนําเสนองานดวยลายลักษณ

อักษร(1)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 22 พ.ค. 50 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

51) กิจกรรมการนําเสนองานดวยลายลักษณ

อักษร(2)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

วันที่ 23 พ.ค. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

52) กิจกรรมการนําเสนองานดวยลายลักษณ

อักษร(3)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 23 พ.ค. 50 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

53) กิจกรรมการนําเสนองานดวยสื่อประสม(1) 

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 24 พ.ค. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

54) กิจกรรมการนําเสนองานดวยสื่อประสม(2) 

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 24 พ.ค. 50 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

55) กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมไทย(1)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 28 พ.ค. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

56) กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมไทย(2)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 28 พ.ค. 50 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

57) กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมไทย(3)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 29 พ.ค. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

58) กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมไทย(4)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 29 พ.ค. 50 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

59) กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมไทย(5)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 30 พ.ค. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

60) กิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมไทย(6)  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 30 พ.ค. 50 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 

61) กิจกรรมการทดสอบ  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 4 มิ.ย. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

62) กิจกรรมการทดสอบ  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 5 มิ.ย. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

63) กิจกรรมการประเมินการนําเสนองาน  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 6 มิ.ย. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

64) กิจกรรมการประเมินการนําเสนองาน  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 7 มิ.ย. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

65) กิจกรรมประชุมสรุปผลการดําเนินงาน  

ในโครงการเสริมทักษะความรูภาษาไทยใหแก

นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

วันที่ 8 มิ.ย. 50 เวลา 9.00 – 12.00 น. 

 

66) หลักสูตรบรรณารักษศาสตร  

โครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.560/2550 ลงวันที่ 18 

เม.ย. 50 เรื่อง ขออนุมัติโครงการตนกลาสวน

ดุสิตเทอดพระเกียรติ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

67) กิจกรรมนมัสการศาลเจาพอหลักเมือง
ประจําจังหวัดสระแกว 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 8 ส.ค. 50  

 
68) กิจกรรมปลูกตนราชพฤกษถวายเปนราช
สักการะ ในโรงเรียนบานคลองธรรมชาติ 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 8 ส.ค. 50  

 
69) กิจกรรมรวมใจทําความดีถวายเปนพระ
ราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญ 
พระชนมพรรษา 80 พรรษา  
ณ บริเวณวัดทุงหลวง 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 8 ส.ค. 50  

 
70) กิจกรรมรวมใจทําความดีถวายเปนพระ
ราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม 
ราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนม
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

พรรษา 74 พรรษา ณ บริเวณวัดทุงหลวง 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 8 ส.ค. 50 
 
71) กิจกรรมธรรมะสองตน 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 8 ส.ค. 50 
 
72) กิจกรรมรับฟงพระธรรมเทศนา 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 8 ส.ค. 50 
 
73 กิจกรรมสวดมนตทําวัตรเย็น 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 8 ส.ค. 50 
 

74) กิจกรรมสวดมนตทําวัตรเชา 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 9 ส.ค. 50 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

75) กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติรวมกับ

นักเรียนโรงเรียนบานคลองธรรมชาติ 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 9 ส.ค. 50 
 
76) กิจกรรมธรรมะสองตน 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 9 ส.ค. 50 
 
77) กิจกรรมรับฟงพระธรรมเทศนา 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 8 ส.ค. 50 
 
78) กิจกรรมสวดมนตทําวัตรเย็น 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 9 ส.ค. 50 
 
79) กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี  
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 9 ส.ค. 50 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

80) กิจกรรมสวดมนตทําวัตรเชา 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 10 ส.ค. 50 
 
81) กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 10 ส.ค. 50 
 

82) กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติรวมกับ

นักเรียนโรงเรียนบานคลองธรรมชาติ 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 10 ส.ค. 50 
 
83) กิจกรรมเทิดพระเกียรติงาน 12 สิงหา มหา

ราชินี (วันแม) ของโรงเรียนบานคลองธรรมชาติ

ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 10 ส.ค. 50 
 
84) กิจกรรมรักการอาน (อานจากใจใหแม

ฟง) 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

วันที่ 10 ส.ค. 50 
 
85) กิจกรรมธรรมะสองตน 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 10 ส.ค. 50 
 
86) กิจกรรมรับฟงพระธรรมเทศนา 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 10 ส.ค. 50 

 

87) โครงการพัฒนาทักษะทางนาฎศิลป 

- บันทึกขอความที่ มนส. 808/2549 ลงวันที่ 

29 พ.ย. 49 

 
88) กิจกรรมสวดมนตทําวัตรเย็น 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 10 ส.ค. 50 
 
89) กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี  
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 10 ส.ค. 50 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

90) กิจกรรมสวดมนตทําวัตรเชา 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 11 ส.ค. 50 
 
91) กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 11 ส.ค. 50 
 
92) กิจกรรมชมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา

ทองถิ่น ของ จ.สระแกว 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 11 ส.ค. 50 
 
93) กิจกรรมชมศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา

ทองถิ่น สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
ของ จ.สระแกว 
ในโครงการตนกลาสวนดุสิตเทิดพระเกียรติ 
วันที่ 11 ส.ค. 50 
 
94) โครงการเทศกาลงานตรุษจีน  
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

95) กิจกรรมแขงขันกลาวสุนทรพจน 
ในโครงการเทศกาลงานตรุษจีน 
 
96) กิจกรรมคัดลายมือภาษาจีน 
ในโครงการเทศกาลงานตรุษจีน 
 
97) กิจกรรมตอบคําถามแฟนพันธแทจีน 
ในโครงการเทศกาลงานตรุษจีน 
 

98) โครงการจัดทําวารสารสวนดุสิต ประจําป 

2549 
 
99) โครงการ สูความสําเร็จสูงสุด ดวยการพูด 

การฟง 
 
100) โครงการอบรมภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ รุนที่ 1 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 

4881/2549  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

โครงการอบรมภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับ

ชาวตางประเทศ รุนที่ 1สั่ง ณ วันที่ 7 ส.ค. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

101) โครงการอบรมความรูภาษาจีนของ
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สุพรรณบุรี 
- บันทึกขอความที่ สวพ.001/2550 ลงวันที่ 8 
มี.ค. 50 เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมความรู
ภาษาจีนของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี 
 
102) อบรมภาษาจีนกลางระดับเบื้องตน 

สําหรับครู อาจารย และบุคลากรทางการ

ศึกษา  
ในโครงการอบรมความรูภาษาจีนของสถาบัน
ขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สุพรรณบรุี 
วันที่ 19-28 มี.ค. 50 
 
103) อบรมภาษาจีนกลางระดับกลาง 

สําหรับครู อาจารย และบุคลากรทางการ

ศึกษา  
ในโครงการอบรมความรูภาษาจีนของสถาบัน
ขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

สุพรรณบุรี 
วันที่ 2-12 เม.ย. 50 
 
104) อบรมภาษาจีนกลางระดับสูง สําหรับครู 

อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
ในโครงการอบรมความรูภาษาจีนของสถาบัน
ขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สุพรรณบุรี 
วันที่ 17-26 เม.ย. 50 
 

105) อบรมภาษาจีนกลางระดับประยุกตใช 

สําหรับครู อาจารย และบุคลากรทางการ

ศึกษา  
ในโครงการอบรมความรูภาษาจีนของสถาบัน
ขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สุพรรณบุรี 
วันที่ 27 เม.ย. – 12 พ.ค. 50 
 
106) อบรมภาษาจีนกลางระดับเบื้องตน 

สําหรับบุคคลทั่วไป 
ในโครงการอบรมความรูภาษาจีนของสถาบัน
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

ขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สุพรรณบุรี 
วันที่ 2-12 เม.ย. 50 
 
107) อบรมภาษาจีนกลางระดับเบื้องตน 

สําหรับบุคคลทั่วไป 
ในโครงการอบรมความรูภาษาจีนของสถาบัน
ขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
สุพรรณบุรี 
วันที่ 2-18 เม.ย. 50 
 

108) โครงการฝกอบรม เรื่อง หักเหลี่ยม

เตรียมสัมภาษณ 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.052/2550 ลงวันที่ 
11 ม.ค. 50 
 

109) โครงการ เปดประตูสูเสนทางนักพูด 

สุนทรพจน 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.643/2549  
ลงวันที่ 3 พ.ย. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

110) กิจกรรมฝกซอมการพูดในหองเรียนและ

นอกเวลาเรียน  

ในโครงการ เปดประตูสูเสนทางนักพูด 

สุนทรพจน 

 
111) กิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับการพูดใน

โอกาสตางๆ  
ในโครงการ เปดประตูสูเสนทางนักพูด 
สุนทรพจน 
 
112) กิจกรรมใหนักศึกษาฝกพูดในโอกาส

ตางๆ  
ในโครงการ เปดประตูสูเสนทางนักพูด 
สุนทรพจน 
 
113) กิจกรรมแขงขันประกวดการพูดใน

โอกาสตางๆ  
ในโครงการ เปดประตูสูเสนทางนักพูด 
สุนทรพจน 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

114) กิจกรรมแขงขันประกวดการพูดใน

โอกาสตางๆ  
ในโครงการ เปดประตูสูเสนทางนักพูด 
สุนทรพจน 
 
115) กิจกรรมการพูดในบทบาทสมมุติ ตาม

สถานการณที่เปนจริง  
ในโครงการเปดประตูสูเสนทางนักพูดสุนทร
พจน 
 
116) กิจกรรมอาจารยที่ปรึกษาโครงการฯ 

พิจารณาการพูดของแตละคน 
ในโครงการเปดประตูสูเสนทางนักพูด 
สุนทรพจน 
 
117) กิจกรรมนักศึกษาสรุป วิจารณการพูด

ของแตละคน 
ในโครงการเปดประตูสูเสนทางนักพูด 
สุนทรพจน 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

118) กิจกรรมชมวีดิทัศน การพูดแบบตางๆ 
ในโครงการเปดประตูสูเสนทางนักพูด 
สุนทรพจน 
 
119) โครงการแลกเปลี่ยนรียนรูดวยของเลน 

ของรัก ของสะสม 
มนส.011/2550 ลงวันที่ 5 ม.ค. 50 
 

120)โครงการตามรอยเจาสัวไทยในเยาวราช 

 

121) กิจกรรมกินตามรอยเจาสัว 

ในโครงการตามรอยเจาสัวไทยในเยาวราช 

 

122) กิจกรรม เครื่องรางของขลังและ

พิธีกรรม 

ในโครงการตามรอยเจาสัวไทยในเยาวราช 

 

123) กิจกรรมสมุนไพรและยาจีน 

ในโครงการตามรอยเจาสัวไทยในเยาวราช 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

124) กิจกรรมหินทิเบต 

ในโครงการตามรอยเจาสัวไทยในเยาวราช 

 

125) กิจกรรม วัดไตรมิตร : ใครเปนมิตรใคร 

ในโครงการตามรอยเจาสัวไทยในเยาวราช 

 

126) กิจกรรมถนนเยาวราช : มังกรจีนในไทย 

ในโครงการตามรอยเจาสัวไทยในเยาวราช 

 

127) กิจกรรมชื่อรานคาในเยาวราชสื่อสาร

อะไร 

ในโครงการตามรอยเจาสัวไทยในเยาวราช 

 

128) โครงการ “คิดเพิ่มเติมคาภูมิปญญา

ทองถิ่น ตอน จากภูมิสูพอเพียง” 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 883/2549  ลงวันที่ 

19 ธ.ต. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

ผลการ
ประเมิน 

ตนเอง 
จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

129) อ.ธนัญชย ชัยวุฒิมากร  

-  ไดรับเชิญจาก The Greek Host 

Committee ไปเผยแพรวัฒนธรรมแสดง

นาฎศิลปไทย ชุดการแสดงหุนคน ณ ประเทศ

กรีซ 

-  บันทึกขอความ ที่  มนส. 586/2549 ลง

วันที่ 25 ต.ค 49081-9212206 

 

 

 

 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดโครงการพัฒนานักศึกษาในดานศิลปะวัฒนธรรมควรจัดดําเนินการทุกหลักสูตร ไมเฉพาะโหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนั้นทุกหลักสูตร  ควรมีโครงการในดานศิลปะวัฒนธรรมอยู

ในแผนการดําเนินงาน และจัดหางบประมาณจากหนวยงานภายนอก 

             2. ควรจัดทําขอมูลการใหการอบรมทางดานศิลปะวัฒนธรรมลงใน Website เพื่อเผยแพรขอมูลใหแพรหลาย  

                3. ควรมีการจัดทําในรูปแบบสารสนเทศ Online เพื่อเผยแพรความรูใหกวางขวางตอไป 

มาตรฐานที่ 6 : มาตรฐานคุณภาพคน 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

6.1 รอยละของ
บุคลากรที่ปฏิบัติตาม
เกณฑการพัฒนา
อาชีพ 

จํานวนบุคลากรรอยละ 

60 

ที่ปฏิบัติตามเกณฑการ

พัฒนาอาชีพเทากับ1 

คะแนน 

จํานวนบุคลากรรอยละ 

65 

ที่ปฏิบัติตามเกณฑการ

พัฒนาอาชีพเทากับ 2 

คะแนน 

จํานวนบุคลากรรอยละ 

70 

ที่ปฏิบัติตามเกณฑกา

พัฒนา 

อาชีพเทากับ 3 คะแนน 

จํานวนบุคลากรรอยละ 

75 

ที่ปฏิบัติตามเกณฑกา  

มหาวิทยาลัยกําหนดให
บุคลากรเขาอบรมเพื่อพัฒนา
อาชีพ ปละ 2 ครั้ง ซึ่งบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรฯ ปฏิบัติ
ตามเกณฑการพัฒนาอาชีพ 
จํานวน 51 คน จากจํานวน
บุคลากรทั้งหมด 222 คน คิด
เปนรอยละ 22.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการ
เรียนการสอน : เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 
3233/2550 สั่ง ณ วันที่ 25 พ.ค. 50 
 
2) อ.สําเนียง ฟากระจาง 
- รวมประชุมปฏิบัติการ วางแผนการ
ดําเนินงาน สรางขอสอบ จัดฉบับ และ
ตรวจสอบคุณภาพขอสอบเพื่อใชแขงขันตอบ
คําถามจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ  
(ครั้งที่ 2) 
- หนังสือราชการ ที่ ศธ.04010/1418 จาก
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
ลงวันที่ 3 พ.ค. 50 เรื่อง ขอเชิญประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการแขงขันตอบคําถาม
จากหนังสือสารานุกรมไทยฯ  และคําสั่ง
มหาวิทยาลัย ที่ 2847/2550 

22.97(1) จุดแข็ง : 
1.นโยบายคณะฯไดให
ความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากร  โดยมีการสงเสริมให
มีการพัฒนาที่หลากหลาย 
2.บุคลากรสวนใหญมีความ
สนใจและรวมมือในการพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 พัฒนา 

อาชีพเทากับ 4 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมประชุมปฏิบัติการ 
สั่ง ณ วันที่ 11 พ.ค. 50  
 
3) อ.บุญสม พิมพหนู  
- รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการและ
แนวทางรัฐธรรมนูญวาดวยการกระจายอํานาจ
สูชุมชนทองถิ่น 
- บันทึกขอความที่ มนส.561/2549  
ลงวันที่ 20 เม.ย. 50   
เรื่อง ขออนุญาตเขารวมสัมมนา 
 
4) อ.นพรัตน ขนบธรรมกุล 
- เขารับการอบรมภาษาจีน ระดับสูง ณ 
มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 7618/2549   
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารับการอบรม ณ 
ตางประเทศ   
สั่ง ณ วันที่ 27 พ.ย. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) อ.สุณา กังแฮ 
- รวมประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดแนวคิด วิธี
ดําเนินงานในการพัฒนาสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 
1785/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมประชุม  
สั่ง ณ วันที่ 20 มี.ค. 50 
 
6) อ.ฐิติยา เนตรวงษ 
- รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การเพิ่มคุณภาพตํารา หนังสือวิชาการ
ระดับอุดมศึกษา 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 1935/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมสัมมนา  
สั่ง ณ วันที่ 27 มี.ค. 50 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) ผศ.นิตยา วัยโรจนวงศ  
- เขาอบรมหลักสูตร Speaking in Public  
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 3863/2549  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารับการอบรม  
สั่ง ณ วันที่ 23 มิ.ย. 49 
 
8) อ.จุฑา ทรงสัตย /  
อ.พิรุณรัตน เติมสุขสวัสดิ์ /  
อ.อัมพร ศรีประเสริฐสุข  
- รวมเปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการชวย
ฟนชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) 
-  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 1887/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเปนวิทยากร  
สั่ง ณ วันที่ 23 มี.ค. 50 
 
9) อ.บุญสม พิมพหนู /  
อ.จักรวัฒน ขวัญเพิ่มพร 
- รวมประชุมวิชาการนิติศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 
6 เรื่อง ทิศทางของรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 1910/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมประชุม  
สั่ง ณ วันที่ 26 มี.ค. 50 
 
10) ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล / 
อ.นวรัตน เตชะโชควิวัฒน / 
ดร.บุบผา อยูทรัพย /  
อ.อภิรดี ผลประเสริฐ 
- รวมโครงการประชุมนานาชาติ 
ในหัวขอ The Power of Langquage : 
Theory, Practice and Development 
- บันทึกขอความ ที่ สภว1.049/2549  
เรื่อง ขออนุญาตเขารวมประชุมและเบิก
คาลงทะเบียน 
 
11) อ.เอื้อมพร เนาวเย็นผล 
- เปนวิทยากรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การสอนคณิตศาสตรตามแนวทางปฏิรูปการ
เรียนรูแกครูผูสอนคณิตศาสตร ชวงชั้นที่ 2 
- หนังสือราชการ จากสํานักงานเขตพื้นที่
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต1  
ลงวันที่ 17 พ.ค. 49  
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอน 
คณิตศาสตรตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู 
 
12) อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ 
- รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 16” 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 537/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมประชุม  
สั่ง ณ วันที่ 26 ม.ค. 50 
 
13) อ.สุดสวาท จันทรดํา / 
อ.ยุคนธร พรดุษฎีกุล 
- รวมสัมมนาชมรมครูภาษา ญี่ปุน ครั้งที่ 7 ใน
หัวขอ การเรียนการสอนภาษาญี่ปุนจาก 
มัธยมฯ สูอุดมศึกษา 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 1479/2550 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมสัมมนา  
สั่ง ณ วันที่ 7 มี.ค. 50 
 
14) ผศ.นัยนา คชโคตร /  
ผศ.ญานิศา โชติชื่น /  
อ.สําเนียง ฟากระจาง 
และ อ.ฐิติยา เนตรวงษ /  
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ / 
อ.ธนัญชย ชัยวุฒิมากร  
- รวมประชุมทางวิชาการ เรื่อง สอนเขียนอยาง
สรางสรรคและสมานฉันทดวยภาษาวัฒนธรรม 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.380/2550  
ลงวันที่ 14 มี.ค. 50  
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการ  
และ บันทึกขอความ ที่ มนส. 375/2550  
ลงวันที่ 14 มี.ค. 50 
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรของหลักสูตร เขา
รวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ คําสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 1783/2550 
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมประชุม  
สั่ง ณ วันที่ 20 มี.ค. 50 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) อ. จักรวัฒน ขวัญเพิ่มพร 
- รวมการเสวนากฎหมาย เรื่อง นายกรัฐมนตรี
ในรัฐธรรมนูญใหม 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 1847/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมการเสวนากฎหมาย  
สั่ง ณ วันที่ 22 มี.ค. 50 
 
16) อ.บุญสม พิมพหนู 
- รวมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
การปะทะกันของความกาวหนาในนโยบาย
สุขภาพและความหยุดนิ่งในภาคปฏิบัติ : กรณี
แรงงานขามชาติและประชากรไรสถานะทาง 
กฎหมายในประเทศไทย 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 1873/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมประชุม สัมมนา  
สั่ง ณ วันที่ 23 มี.ค. 50 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) อ.ณฐิญาณ งามขํา /  
อ.คุณธรรม วัฒนา 
- รวมเสวนาวิชาการ เรื่อง สถานะและบทบาท
ของญี่ปุนกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจ
ในเอเชีย 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 1746/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปรวมงานเสวนาวิชาการ  
สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 50 
 
 
18) อ.บุญสม พิมพหนู / อ.ณฐิญาณ งามขํา 
- รวมรับฟงการอภิปรายเกี่ยวกับราง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
หัวขอ “รางรัฐธรรมนูญอยางไร ประชาธิปไตย
ไทย จึงไมมีรัฐประหาร” 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 1745/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารับฟงการอภิปราย  
สั่ง ณ วันที่ 19 มี.ค. 50 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) อ.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง  
- รวมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับการใชในการ
ปฏิบัติงาน (ICL) และหลักสูตรการเสนอ
ผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC)   
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 8087/2549  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารับการอบรม  
สั่ง ณ วันที่ 20 ธ.ค. 49 
 
20) น.ส.อัญชลี ชนเจริญ /  
นางศศิชา เพชรสีเขียว 
- รวมสัมมนา หัวขอ “การบริหารงานเอกสาร
ดวยเทคโนโลยีดิจิตอล” โดยบริษัท แคนนอน 
มารเก็ตติ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.591/2549  
ลงวันที่ 27 ต.ค. 49  
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรของหลักสูตรวิชาฯ 
เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) อ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง  
- รวมประชุมวิชาการ หัวขอ “เศรษฐกิจ
พอเพียงกับกระแสโลกาภิวัตน” 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.573/2549  
ลงวันที่ 24 ต.ค. 49 
เรื่อง ขออนุญาตเขารวมประชุมวิชาการ 
 
22) อ.คําพอง งามภักดิ์ 
- รวมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
“ปรัชญาและศาสนา : คุณคาและบทบาทตอ 
สังคมรวมสมัย”  
- บันทึกขอความ ที่ มนส.470/2549  
ลงวันที่ 3 ต.ค. 49  
เรื่อง ขออนุญาตไปราชการและอนุมัติเบิกเงิน
คาใชจาย 
 
23) อ.ไพโรจน แกวเขียว /  
อ.ฐิติยา เนตรวงษ / 
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
- รวมสัมมนาวิชาการ ดาน 
คอมพิวเตอร แอนิเมชั่น  
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง “กาวแรกสูโลกแอนิเมชั่น” 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.451/250  
ลงวันที่ 26 มี.ค. 50  
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรของหลักสูตร เขา
รวมโครงการสัมมนาวิชาการ 
 
24) ผศ.กาญจนา ชาตตระกูล 
อ.สิรินยา จิระสวัสดิ์ /  
อ.ทัดดาว จิระสวัสดิ์  
- รวมการสัมมนา เรื่อง Classroom-based 
Research for Cooperative Regional 
Development of English Education 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.849/2549  
ลงวันที่ 8 ธ.ค. 49   
เรื่อง ขอสงรายงานการสัมมนา 
 
25) ผศ.มณี ชางเผือก 
- รวมสัมมนาวิชาการ หัวขอ 
“การสราง การใช และเผยแพรองคความรูใน
สังคมไทย” 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนดุสิต ที่ 725/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปปฏิบัติราชการ  
สั่ง ณ วันที่ 5 ก.พ. 50 
 
26) ผศ.กาญจนา ชาตตระกูล /  
อ.เบญจมาศ บัวกันต /  
อ.สิรินยา จิระสวัสดิ์ / 
ผศ.ดร.ตวงพร สมสมัย / 
ผศ.นิตยา วัยโรจนวศ / 
อ.สุณา กังแฮ /  
อ.อภิรดี ผลประเสริฐ / 
อ.วรวิทย กิจเจริญไพบูลย / 
อ.ธนศร วิสุทธิ์วารินทร / 
อ.ณัฐพร เดชะ / 
Mr. Tyler Duong / 
Mr. Jason Mark Brown / 
อ.สุทธาสินี เกสรประทุม 
- รวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจําป 
หัวขอเรื่อง Beyond Boundaries : Teaching 
English for Global Communication in Asia 
-  คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ 3/2549  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมประชุม  
สั่ง ณ วันที่ 3 ม.ค. 50 
- บันทึกขอความที่ มนส. 101/2550   
ลงวันที่ 16 ม.ค. 50 
 
27) ผศ.เฟองฟา บุญถนอม /  
อ.เอื้อมพร เนาวเย็นผล 
- ศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 843/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปปฏิบัติราชการ  
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.พ. 50 
 
28) ผศ.วิภา ศุภจารีรักษ 
- เขารวมโครงการอบรมหลักสูตรตัดตอวีดีทัศน
ดวยคอมพิวเตอร รุนที่ 1 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.263/2550  
ลงวันที่ 20 ก.พ. 50 
เรื่อง ขออนุญาตใหบุคลากรของหลักสูตรเขา
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
29) อ.สําเนียง ฟากระจาง 
- รวมประชุมปฏิบัติการ วางแผนการ
ดําเนินงาน สรางขอสอบ จัดฉบับ และ
ตรวจสอบ 
คุณภาพขอสอบเพื่อใชแขงขันตอบคําถาม
จากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 
ของครอบครัว(16-18 ก.พ. 50) 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 995/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปราชการ  
สั่ง ณ วันที่ 15 ก.พ. 50 
 
30) อ.สําเนียง ฟากระจาง  
- รวมประชุมปฏิบัติการสราง 
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- หนังสือราชการ จาก สพฐ.  
ที่ ศธ.04004/870  ลงวันที่ 9 ก.พ. 50  
เรื่อง ขอขอบคุณ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) อ.สายสุดา ปนตระกูล / 
อ.อาภาภรณ อังสาชน 
- รวมกิจกรรมเสวนา เรื่อง “อนาคตนักวิชาชีพ
ดานความรู” (the Future of Knowledge 
Professionals) 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 969/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมเสวนา  
สั่ง ณ วันที่ 14 ก.พ. 50 
 
32) อ.วรกมล เหมศรีชาติ / 
อ. นิรมล ศุภอักษร 
- รวมอบรมสัมมนาเชิง 
ปฏิบตัิการ เรื่อง ศิลปะการแสดงตะวันตกเพื่อ
การศึกษา 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 4440/2549  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารับการอบรมสัมมนา  
สั่ง ณ วันที่ 20 ก.ค. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33) ผศ.นิตยา วัยโรจนวงศ 
- รวมการประชุมสมาพันธอัลตราซาวดโลก ณ 
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย 
- บันทึกขอความ ที่ อ.204/2549 
ลงวันที่ 19 ก.ค. 49  
เรื่อง ขอลาติดตามสามีไปตางประเทศ 
 
34) อ.บุญสม พิมพหนู 
- รวมประชุมเพื่อพิจารณาและใหขอคิดเห็นตอ
ผลการวิจัย เรื่อง โอกาสทางการศึกษาและการ
ออกกลางคันของบุตรหลานแรงงานตางดาว / 
ชนเผา จ.สมุทรสาคร 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.302/2549  
ลงวันที่ 28 ก.ค. 49  
เรื่อง ขออนุญาตไปรวมประชุม 
 
35) อ.นฤมล นิตยจินต /  
อ.คําพอง งามภักดิ์ 
- รวมโครงการอบรมเรื่อง “เทคนิคการสอน
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม” 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.308/2549  
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2549   
เรื่อง ขออนุญาตเขารวมอบรม 
 
 
36) อ.สําเนียง ฟากระจาง 
- รวมการประชุมปฏิบัติการ 
ออกแบบโครงสราง เครื่องมือประเมิน เพื่อ
สรางและพัฒนาเครื่องมือศักยภาพและ
สมรรถภาพเพิ่มเติมในฐานขอมูลคลังขอสอบฯ 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 5052/2549  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมประชุม  
สั่ง ณ วันที่ 15 ส.ค. 49 
 
37) อ.สําเนียง ฟากระจาง 
- รวมประชุมปฏิบัติการ วางแผนการ
ดําเนินงาน สรางขอสอบ จัดฉบับ และ
ตรวจสอบคุณภาพขอสอบเพื่อใชแขงขันตอบ
คําถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนของครอบครัว(8-11 ส.ค. 49) 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนดุสิต ที่ 4875/2549  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมประชุม  
สั่ง ณ วันที่ 7 ส.ค. 49 
 
38)  ผศ.เฟองฟา บุญถนอม / 
ผศ.นัยนา คชโคตร /  
ผศ.ญานิศา โชติชื่น / 
อ.สําเนียง ฟากระจาง / 
อ.เบญจมาศ ขําสกุล / 
อ.สถาพร วัฒนธรรม 
- ทัศนศึกษาธนาคารแหงประเทศไทย ตามคํา
เชิญของผูชวยผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทย ณ วังบางขุนพรหม 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 5726/2549  
เรื่อง ใหอาจารยไปทัศนศึกษา  
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ย. 49 
 
39) อ.อมรรัตน กานตธัญลักษณ 
- รวมฝกอบรมครูดนตรีในหลักสูตร หลักการ
สอนดนตรีของโคดาย(Kodaly Pedagogy) 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บันทึกขอความ ที่ ดน.031/2549  
ลงวันที่ 31 ส.ค. 49  
เรื่อง ขออนุญาตใหอาจารยเขารวมฝกอบรม
วิชาหลักการสอนดนตรีโคดาย 
 
 
40) อ.บุญสม พิมพหนู  
- เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสราง
เครือขายสถาบันการศึกษาเพื่อสงเสริมความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 5741/2549  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมประชุม สัมมนา  
สั่ง ณ วันที่ 8 ก.ย. 49 
 
41) อ.บุญสม พิมพหนู 
- รวมการสัมมนา เรื่อง “ประเทศ 
ไทยกับการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก” 
- หนังสือราชการ ที่ กต.1203/ว.859 จาก 
กระทรวงการตาง ประเทศ  
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงวันที่ 14 ก.ย. 49  
เรื่อง ขอเชิญเขารวมการสัมมนา เรื่อง ประเทศ
ไทยกับการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก” 
 
42) อ.สิรินยา จิระสวัสดิ์ /  
อ.ทัดดาว จิระสวัสดิ์ 
- รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู
โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based 
Learning)” 
- หนังสือราชการ ที่ ศธ.0509.3/ว1324  จาก 
สกอ.  ลงวันที่ 21 ก.ย. 49  
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based 
Learning)” 
 
43) ผศ.ดร.ตวงพร สมสมัย / 
อ.สุณา กังแฮ /  
อ.วรวิทย กิจเจริญไพบูลย /  
อ.ธนศร วิสุทธิ์วารินทร /  
อ.สุทธาสินี เกสรประทุม /  
อ.ณัฐพร เดชะ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “Facing EFL 
Challenges” (การเตรียมพรอมรับการทาทาย
และการเปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ) 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.593/2549  
ลงวันที่ 15 พ.ย. 49  
เรื่อง ขออนุมัติเขารวมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 
 
44) อ.สําเนียง ฟากระจาง 
- รวมประชุมปฏิบัติการสรางและพัฒนา
แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (SAT) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต ที่ 7743/2549  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมประชุม  
สั่ง ณ วันที่ 1 ธ.ค. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45) อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ  
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย
และแปลผลการวิเคราะหขอมูลดวย
คอมพิวเตอร รุนที่ 10 โดยอบรมวิชา การ
วิเคราะหองคประกอบ 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ที่ 2490/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารับการอบรม 
สั่ง ณ วันที่ 25 เม.ย. 50 
 
46) อ.นพรัตน ขนบธรรมกุล 
- เขาอบรมครูภาษาจีน ประจําป 2550 ณ 
มหาวิทยาลัยภาษาปกกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ที่ 2405/2550  
สั่ง ณ วันที่ 20 เม.ย. 50 
 
47) อ.คําพอง งามภักดิ์ 
- ปฏิบัติหนาที่ คณะอนุกรรมการดําเนิน
กิจกรรมการสรางรายวิชาและการจัดการเรียน
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอนในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อ
พัฒนานิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3/2550 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.655/2550  
ลงวันที่ 9 พ.ค. 50  
เรื่อง ขออนุญาตเขารวมประชุม 
 
48) อ.คําพอง งามภักดิ์ 
- ประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวัน 
วิสาขบูชาโลก 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 
3009/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมประชุม  
สั่ง ณ วันที่ 18 พ.ค. 50 
 
 
49) อ.สิรินยา จิระสวัสดิ์ 
- เขาอบรมโครงการประกาศนียบัตรมัคคุเทศก 
รุนที่ 14 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 
2972/2550 เรื่อง ใหอาจารยไปเขารับการ
อบรม สั่ง ณ วันที่ 17 พ.ค. 50 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

50) อ.ธนัญชย ชัยวุฒิมากร 
- รวมการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษและพัฒนา
วัฒนธรรม : วัฒนธรรมที่พึงประสงค 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ที่ 3136/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารวมสัมมนา  
สั่ง ณ วันที่ 23 พ.ค. 50 
 
51) อ.คําพอง งามภักดิ์ / 
อ. นฤมล นิตยจินต 
- เขาอบรมวิชาการ ประจําป 2550  
เรื่อง การสอนศาสนาแนวใหม 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ที่ 2956/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารับการอบรม  
สั่ง ณ วันที่ 16 พ.ค. 50 
 
52) อ.บุญสม พิมพหนู 
- รวมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
 “หลักการและแนวทางรัฐธรรมนูญวาดวยการ
กระจายอํานาจสูชุมชนทองถิ่น” 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ที่ 2424/2550  
เรื่อง ใหบุคลากรไปเขารวมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ  
สั่ง ณ วันที่ 20 เม.ย. 50  
 
53)  ผศ. ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร  
- อบรมหลักสูตรการวิเคราะหและการ
ประเมินผลโครงการเชิงกลยุทธ รุนที่ 4 
- บันทึกขอความที่ มนส. 270/2550  
ลงวันที่ 20 ก.พ. 50 
 
54) อ. อภิรดี ผลประเสริฐ  
- รวมประชุมทางวชิาการ เรื่อง “Bilingual 
Multilingual Education in the National 
lanquage Policy” 
- บันทึกขอความ ที่ มนส. 137/2550  
ลงวันที่ 24 ม.ค. 50 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

55) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
- โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.453/2549  
ลงวันที่ 7 ธ.ค. 49 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธคณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
56) ผศ.เฟองฟา บุญถนอม /  
นายพิสุทธิ์ ชุษณะโชติ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Scorecard 
cockpit  ณ โรงแรมเฟรส กทม. 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ที่ 658/2550  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารับการอบรม  
สั่ง ณ วันที่ 1 ก.พ. 50 
 
57) ผศ.เฟองฟา บุญถนอม 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัยเชิง
คุณภาพรุนที่ 6” 
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดทีค่วรปรับปรุง 

ที่ 2/2549  
เรื่อง ใหอาจารยไปเขารับการอบรม  
สั่ง ณ วันที่ 3 ม.ค. 50 

แนวทางการพัฒนา 

1. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางเปนระบบและมีเปาหมายชัดเจน 

2. รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะเพื่อเปนหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 

3. ควรมีกําหนดเปนตัวชี้วัดในการประเมินบุคลากรอยางชัดเจน เพื่อเปนมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรตอไป  
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มาตรฐานที ่7 : มาตรฐานคุณภาพการจัดการ 

 

ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

7.2  รอยละของ

ความสําเร็จในการ

ดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ 

 ระดับที่ 1   รอยละ 80        

 ระดับที่ 2   รอยละ 85 

 ระดับที่ 3   รอยละ 90        

 ระดับที่ 4   รอยละ 95     
 ระดับที่ 5   รอยละ 100 

ในปการศึกษา 2549 คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไดเสนอโครงการปฏิบัติการ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหดําเนินการ 

จํานวน 80 โครงการ โดย

หลักสูตรและกลุมวิชา สามารถ

ดําเนินงานไดสําเร็จตาม

แผนปฏิบัติการ จํานวน 80 

โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

1) โครงการอบรมความรูภาษาจีนของ

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สุพรรณบุรี 

- บันทึกขอความที่ สวพ.001/2550 ลงวันที่ 8 

มี.ค. 50 เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรม

ความรูภาษาจีนของสถาบันขงจื๊อ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี 
 

2) โครงการบัณฑิตสานมิตรสัมพันธ  

- บันทึกขอความ ที่ มนส.286/2550 ลงวันที่ 

15 ก.พ. 50 
 

3) โครงการพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยา สําหรับ

ปการศึกษา 2549 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.436/2549 ลงวันที่ 

26 ก.ย. 49 
4) โครงการ สัมมนาและศึกษาดูงานทาง

จิตวิทยาอุตสาหกรรม  

100(5) จุดที่ควรปรับปรุง : 
1. คณะควรมีการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผน 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

- บันทึกขอความ ที่ จว.72/2549 ลงวันที่  7 

ก.ย. 49 
 

5) โครงการจัดนิทรรศการการสงเสริม

ความสัมพันธอันดีแกครอบครัว 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.136/2550 ลงวันที่ 

24 ม.ค. 50 

 

6) โครงการฝกอบรม เรื่อง หักเหลี่ยมเตรียม

สัมภาษณ 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.052/2550 ลงวันที่ 

11 ม.ค. 50 

 

7) โครงการ เปดประตูสูเสนทางนักพูดสุนทร

พจน 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.643/2549 ลงวันที่ 

3 พ.ย. 49 

 
8) โครงการแลกเปลี่ยนรียนรูดวยของเลน 

ของรัก ของสะสม และ โครงการตามรอย
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

เจาสัวไทยในเยาวราช 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.011/2550 ลงวันที่ 

5 ม.ค. 50 
 
9) โครงการ สวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน 

ครั้งที่ 2 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.617/2549 ลงวันที่ 

31 ต.ค. 49 
 
10) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสืบคน

และผลิตสื่อนํารองชุด “แดนดินถิ่นพอเพียง” 
- บันทึกขอความ ที่ มนส.523/2549 ลงวันที่  

6 ต.ค. 2549 

 

11) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ IELTS  

- บันทึกขอความ ที่ มนส.284/2550 ลงวันที่ 

27 ก.พ. 50 
 
12) โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพ

นักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ระยะ

ที่ 1 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

- บันทึกขอความ ที่ อธ. 346/2549 ลงวันที่ 

22 ส.ค. 49 
 

13) โครงการแขงขันตอบปญหา

ภาษาอังกฤษ (B.E. QUIZ) 

- บันทึกขอความ ที่ อธ. 384/2549 ลงวันที่ 7 

ก.ย. 49 

 

14) โครงการศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุดิต 

- บันทึกขอความ ที่ อธ. 319/2549 ลงวันที่ 5 

ส.ค. 49 

 

15) โครงการพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ 

“Speech Contest 2006” 

- บันทึกขอความ ที่ อธ. 378/2549 ลงวันที่ 1 

ก.ย. 49 

 

16) โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ  
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 811/2549 ลงวันที่ 

29 พ.ย. 49 

 

17) โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมการ

เรียนรู ดานภาษา การวางแผน และการ

จัดการ  

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 845/2549 ลงว

วันที่ 6 ธ.ค. 49 

 

18) โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

วิชาการดานกฎหมาย  หัวขอเรื่องเสนทาง

ทฤษฎีกฎหมายเพื่อการนําไปใชในการ

ปฏิบัติจริง ตอนกฎหมายภาษีอากรไทย 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 450/2549 ลงวันที่ 

8 ธ.ค. 49 

 

19) โครงการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร  

สําหรับป 2551 

- บันทึกขอความ ที่  มนส. 338/2550 ลง

วันที่ 6 มี.ค. 50 
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ปรับปรุง 

20) โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  3 

- บันทึกขอความ ที่ ฝธ. 21/2549 ลงวันที่ 5 

มิ.ย. 49 

 

21) โครงการ “คิดเพิ่มเติมคาภูมิปญญา

ทองถิ่น ตอน จากภูมิสูพอเพียง” 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 883/2549  ลง

วันที่ 19 ธ.ต. 49 

 

22) โครงการ Impact Factor กับการ

ประเมินคุณภาพบทความวารสารและ

วารสารวิชาการ 

- บันทึกขอความ ที่ มนส 021/2550 ลงวันที่ 

24 ม.ค. 2550  

 

23) โครงการ “เติมฝนปนรัก” 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 075/2550 ลงวันที่ 

16 ม.ต. 50 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ
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จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

24) โครงการฝกประสบการวิชาชีพรัฐศาสตร 

3 ประจําภาคเรียนที่ 2/2549  

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 615/2549 ลงวันที่ 

30 ต.ค. 49 

 

25) โครงการฝกประสบการณวิชาชีพรัฐ

ประศาสนศาสตร 3 ภาค 1/49 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 284/2549 ลงวันที่ 8

มิ.ย. 49 

 

26) โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐ

ประศาสนศาสตร 3 ภาค 1/49 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 577/2549 ลงวันที่ 

24 ต.ค. 49 

 
27 )โครงการเทศกาลตรุษจีน  

-  บันทึกขอความที่ มนส.  /2550 ลงวันที่ 5 

ม.ค. 50 
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28) โครงการพัฒนาทักษะทางนาฎศิลป 

- บันทึกขอความที่ มนส. 808/2549 ลงวันที่ 

29 พ.ย. 49 

 

29) โครงการกาวทันโลกวิทยฯ กับพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตร 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 352/2549 ลงวันที่ 

28 ส.ค. 49 

 

30) โครงการความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายลิขสิทธิ์กับการเขียนผลงานทาง

วิชาการ 

- บันทึกขอความที่  มนส. 037/2550 ลงวันที่  

15 ม.ค. 50 

 

31) หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ

สารนิเทศศาสตร 
- โครงการประเมินผลหลักสูตร

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  
- บันทึกขอความ ที่ มนส.023/2550 ลงวันที่ 
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ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

7 ม.ค. 50 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและ

งบประมาณโครงการประเมินผลหลักสูตร

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

 

                      ฯลฯ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 
หลักฐาน 

ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

7.3  ระดับ

ความสําเร็จของการ

ดําเนินการดานระบบ

การประกันคุณภาพ

ภายใน 

ระดับที่ 1    ไมมีระบบ

และกลไกในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน   

 ระดับที่ 2   มีระบบและ

กลไกในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

โดยกําหนดระเบียบ

วิธีการ ขั้นตอน บุคลากร 

งบประมาณและ

ระยะเวลาการประเมิน

คุณภาพภายใน 

 ระดับที่ 3   มีการ

ดําเนินการตามระบบและ

กลไกในการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายใน

อยางตอเนื่อง แตการ

ดําเนินการนอยกวารอย

ละ 70            

 ระดับที่ 4    มีการ

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ดําเนินการประกัน

คุณภาพภายใน ดังนี้ 

ดานนโยบายและ
คณะกรรมการ 
คณะมีนโยบายดานการประกัน

คุณภาพที่สอดคลองกับ

มหาวทิยาลัยและแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานดาน

ประกันคุณภาพของคณะ เพื่อ

สรางความเขาใจและการมีสวน

รวมในงานประกันคุณภาพใหแก

บุคลากรทราบ 

ดานระบบและกลไกประกัน
คุณภาพ 
คณะดําเนินงานใหหลักสูตร

จัดทํามาตรฐานหลักสูตรเพื่อ

เปนเกณฑในการปฏิบัติงาน โดย

1) นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
2) เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมสาสตร 
3) โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100(5) จุดที่ควรปรับปรุง : 
1. คณะควรจัดใหมี

คณะกรรมการดําเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในคณะ

ทุกป 
2. ควรใหมีการจัดทํา SAR 
ของหลักสูตรอยางเปนระบบ 
3.หลักสูตรควรมีการจัดการกับ

ระบบฐานขอมูลใหมี

ประสิทธิภาพ สําหรับใชในการ

ประกันคุณภาพของคณะตอไป 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร 
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ผลการ

ประเมิน 
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จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

ดําเนินการตามระบบและ

กลไกในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

อยางตอเนื่อง และ

ดําเนินการไดครบ รอยละ 

100     

 ระดับที่ 5    มีการ

ประเมินผลลัพธและการ

นําผลการประเมินมาใช

ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

มีคณบดีเปนผูตรวจสอบและ

ควบคุมเกณฑ มาตรฐาน

ดังกลาว 

ดานการควบคุม/ตรวจสอบ/
ประเมินคุณภาพ 
คณะจัดประชุมหลักสูตรเพื่อ

ติดตามผลการดําเนิน 
งานและใหหลักสูตรนําเสนอผล

การดําเนินงานในรอบป
การศึกษา 2549 อีกทั้งคณะฯ 
จัดทําเอกสาร  SAR ประเมิน
ตนเองระดับคณะ  
   คณะฯ ไดดําเนินการตาม
ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอยาง
ตอเนื่อง 
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7.4 ระดับคุณภาพ

ของการจัดการ

สารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย(การใช

ประโยชนของ

สารสนเทศ) 

ระดับที่ 1 มีการใช

เทคโนโลยีเพื่อเผยแพร

สารสนเทศ 
ระดับที่ 2 มีการใช

เทคโนโลยีเพื่อบริหารงาน

ภายในองคกร 
ระดับที่ 3 มีการใช

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติการปฏิบัติงาน 
ระดับที่ 4 มีการใช

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน

การบริหาร 
ระดับที่ 5 มีรายงาน

ประเมินผลความเสี่ยง 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมีการใชเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการบริหาร เทากับ 
4 คะแนน ไดแก 

1. มีเว็บไซตของคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อเผยแพร
ขอมูลและสารสนเทศดานการ
บริหารจัดการของคณะ อัน
ไดแก 

-  แแจงขอมูลดานประวัติ 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

นโยบาย วัตถุประสงค และกล

ยุทธ โครงสรางการบริหาร

บุคลากร 

-  มีการประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของคณะ 

- เผยแพรกิจกรรมและผลงานของ

คณะและโปรแกรมวิชาภายใน

คณะ 

1.ขอมูลที่อยูบนเวบ็ไซตของมหาวิทยาลัย  ดัง 

นี้  http://e-

learning.dusit.ac.th/index.html?bbatt=Y&bba
tt=Y&bbatt=Y&bbatt=Y&bbatt=Y&bbatt=Y
http://webvod.arc.dusit.ac.th/vod/show.php?d
b=main&value_title=%A1%D2%C3%E0%C
3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%CA%CD%
B9 
 
2. ขอมูลจากเว็บไซตของหลักสูตรในคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ระดับ4 จุดแข็ง : 
1) มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่
สนับสนุนคุณภาพของการจัดการ
โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่
เพียงพอตอกิจกรรมตางๆ ภายใน 
2) มีบุคลากรที่มีความสามารถใน
ดานการใชระบบสารสนเทศ 
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7.5 ระดับ

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาองค

ความรู 

ระดับที่ 1   รอยละ 80 
ระดับที่ 2   รอยละ 85 
ระดับที่ 3   รอยละ 90 
ระดับที่ 4   รอยละ 95 
ระดับที่ 5   รอยละ 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการจัดทํา

แผนและโครงการพัฒนองค

ความรู โดยดําเนินการสําเร็จตาม

แผน คิดเปนรอยละ 100  

1) หนังสือขออนุมัติโครงการ 100(5) จุดที่ควรปรบัปรุง : 
1. ควรมีการนําผลการประเมินมา

ใชในการวางแผนพัฒนาองค

ความรู  
2.คณะฯควรมีการกําหนด

แผนการดําเนินงานพัฒนาองค

ความรูอยางเปนระบบ 
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7.6 ระดับ

ความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบ

ฐานขอมูลอุดมศึกษา 

ดานนักศึกษา 

อาจารยและ

หลักสูตร 

 ระดับที่ 1 เขารวม

ประชุมเพื่อความเขาใจ

ระบบฐานขอมูลและการ

พัฒนาระบบการแปลง

ขอมูล 

ระดับที่ 2 พัฒนาานขอ

มูลของมหาวิทยาลัยตาม

มาตรฐานขอมูลกลางที่

สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษากําหนด

แลวเสร็จ 

ระดับที่ 3 พัฒนาครื่อง

มือเพื่อใชสําหรับการ

แปลงขอมูลแลวเสร็จ 

ระดับที่ 4 แปลงและสง

ขอมูลจากขอมูลเดิมป 

2548 

ของมหาวิทยาลัยเขาสู 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
ไดสงบุคลากรเขารวมประชุมทํา

ความเขาใจระบบฐานขอมูลและ

การพัฒนาระบบการแปลงขอมูล 

ทําใหสามารถคนหาขอมูล

เกี่ยวกับนักศึกษา อาจารยและ

หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน

ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานขอมูลของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
 

ระดับ4 จุดแข็ง : 
1.มีการกระตุนใหบคุลากรใช

ฐานขอมูลที่เปนระบบ 
2.มีการสงเสริมในระดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการมีอุปกรณ

ที่ทันสมัยสําหรับการดําเนินงาน

ดังกลาว 
 

จุดที่ควรปรับปรุง : 
ควรใหมีการทดสอบระบบการรับสง

ขอมูลกับ สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาใหมากขึ้น 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

 

ระบบฐานขอมูล 

ระดับที่ 5 รวมทดสอบ

ระบบการรับและสง

ขอมูลกับสํานักงาน

คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

7.7 ระดับคุณภาพ

ของการจัดการ

สารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย

(คุณภาพของ

สารสนเทศ) 

ระดับที่  1  มีระบบ

สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน

การบริหารงาน  เทากับ 1

คะแนน 

ระดับที่  2  มีระบบ

เครือขายของฐานขอมูล     

เทากับ 2 คะแนน 

ระดับที่  3  มีระบบการ

ปรับปรุงขอมูล                    
เทากับ 3 คะแนน 
ระดับที่  4  มีระบบรักษา

ความปลอดภัย                   
เทากับ 4 คะแนน 
ระดับที่  5  มีระบบ

บริหารความเสี่ยง              

เทากับ 5 คะแนน 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรไดบริหารจัดการ

จัดระบบสารสนเทศขให

สอดคลองกับการจัดการ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ดังตอไปนี้ 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหารงานและมี

ระบบบริหารจัดการบุคลากร โดย

ใชระบบเครือขายสารสนเทศ 

ดังนี้ 
    1.1 เว็บไซทของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

http://www.dusit.ac.th/depart

ment/faculty/   
      - ปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากร

ของคณะไดจากหัวขอ My 

portfolio ในเว็บไซทของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

1.ฐานขอมูลของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ฐานขอมูลของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
 
 
 

ระดับ5 จุดที่ควรปรับปรุง : 
ควรปรับปรุงระบบใหมีระบบความ

ปลอดภัยและลดอัตราความเสี่ยงที่

เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ

ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

       - หลักสูตรรัฐศาสตร / รัฐ

ประศาสนศาสตร / นิติศาสตร  
จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใน

ระบบ Website ของศูนยสุโขทัย 

   2. มีระบบสานสนเทศ ดานการ

เรียนการสอน ใชระบบ

สารสนเทศผานระบบ Website 
ของสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   3. มีระบบดานการรักษาความ

ปลอดภัย 

     - มีการกรอก User name และ 

Password กอนเขาใชระบบ 

   4. มีระบบบริหารความเสี่ยง 
    - มีการควบคุมการใชงานโดย

ระบุระดับชั้นของขอมูลและผูที่จะ

เขาใช  
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

7.8 จํานวน

กระบวนการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับ

การทบทวนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน 

  จํานวนรายงานการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับการ

ทบทวนรอยละ 70 

เทากับ 1 คะแนน 
  จํานวนรายงานการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับการ

ทบทวนรอยละ 75 

เทากับ 2 คะแนน 
  จํานวนรายงานการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับการ

ทบทวนรอยละ 80 

เทากับ 3 คะแนน 
  จํานวนรายงานการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับการ

ทบทวนรอยละ 85 

เทากับ 4 คะแนน 

  จาํนวนรายงานการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับการ

ทบทวนรอยละ 90 

เทากับ 5 คะแนน 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรไดจัดการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะ เพื่อทบทวนเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
คิดเปนรอยละ 100 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

100(5) จุดแข็ง : 
1.มีการจัดการประชุมเพื่อ

เสนอผลการดําเนินงานและ

เสนอปรับปรุงแกไขอยาง

สม่ําเสมอ 
2.ผูบริหารใหความสําคัญกับ

ระบบการมีสวนรวมในการ

ทํางาน 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

7.10 ระดับ

ความสําเร็จของ

ระบบการบริหาร

บุคลากร 

ระดับที่ 1 จัดทําแผนการ

บริหารบุคลากร เทากับ 1 

คะแนน 
ระดับที่ 2 ดําเนินการ

ตามแผนไดตั้งแตรอยละ 

50 ขึ้นไป เทากับ 2 

คะแนน 
ระดับที่ 3 ดําเนินการ

ตามแผนไดไมนอยกวา

รอยละ 70 ขึ้นไป เทากับ 

3 คะแนน 
ระดับที่ 4 มีการ

ประเมินผลและจัดทํา

รายงานสรุกผลการ

ประเมิน โดยมี

ขอเสนอแนะและแนว

ทางการพัฒนาสําหรับป

ตอไป เทากับ 4 คะแนน 
ระดับที่ 5 นําขอมูลที่ได

จากการสรุปผลการ 

คณะมนุษยศาสตรฯ มีการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

ในปการศึกษา 2549 และป

ตอไป 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะและ

หลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ 

 

70(3) จุดที่ควรปรับปรุง : 
1. ควรมีการประเมินผลและ

วางแนวทางในการพัฒนาใน

ปตอไป 
2. ควรมีการนําสรุปการ

ประเมินที่ไดมาปรับปรุง

แผนการบริหารบุคลากรและ

จัดทําแผนการบริหารบุคลากร 
3.ควรมีหลักในการประเมินที่

มีความแมนยําและเหมาะสม

มากขึ้น 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

 ประเมินมาใชในการ

ปรับปรุง แผนการ 
บริหาร บุคลากร และ

จัดทําแผนการบรหาร

บุคลากรไดแลวเสร็จ 

เทากับ 5 คะแนน 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

7.12 สัดสวนของการ

ไดรับการสนับสนุน

ทางการเงินจาก

หนวยงาน/

บุคคลภายนอกเทียบ

กับงบประมาณที่

ไดรับ 

สัดสวนของการไดรับการ

สนับสนุนทางการเงิน

จากหนวยงาน/

บุคคลภายนอกเทากับ 

0.5 เทากับ 1 คะแนน 

สัดสวนของการไดรับการ

สนับสนุนทางการเงิน

จากหนวยงาน/

บุคคลภายนอกเทากับ 1 

เทากับ 2 คะแนน 

สัดสวนของการไดรับการ

สนับสนุนทางการเงิน

จากหนวยงาน/

บุคคลภายนอกเทากับ 

1.5 เทากับ 3 คะแนน 

สัดสวนของการไดรับการ

สนับสนุนทางการเงิน

จากหนวยงาน/

บุคคลภายนอกเทากับ 2 

เทากับ 4 คะแนน 

คณะมนุษยสาสตรฯ ไดรับ

การสนับสนุนทางการเงิน

จากหนวยงานภายนอก  

 

1) โครงการอบรมความรูภาษาจีนของสถาบัน

ขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี 

- บันทึกขอความที่ สวพ.001/2550 ลงวันที่ 8 

มี.ค. 50 เรื่อง ขออนุมัติโครงการอบรมความรู

ภาษาจีนของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต สุพรรณบุรี 

 

2) โครงการบัณฑิตสานมิตรสัมพันธ  

- บันทึกขอความ ที่ มนส.286/2550 ลงวันที่ 15 

ก.พ. 50  

 

3) โครงการพัฒนาหลักสูตรจิตวิทยา สําหรับป

การศึกษา 2549 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.436/2549 ลงวันที่ 26 

ก.ย. 49 

 
4) โครงการ สัมมนาและศึกษาดูงานทาง 
จิตวิทยาอุตสาหกรรม  

- บันทึกขอความ ที่ จว.72/2549 ลงวันที่  7 ก.ย. 

49 

NA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดออน : 
คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ควรสงเสริมให

บุคลากรจัดทําโครงการความ

รวมกับหนวยงานภายนอกให

มากขึ้น 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดสวนของการไดรับการ

สนับสนุนทางการเงิน

จากหนวยงาน/

บุคคลภายนอกเทากับ 

2.5 เทากับ 5 คะแนน 

 

 5)โครงการจัดนิทรรศการการสงเสริม

ความสัมพันธอันดีแกครอบครัว 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.136/2550 ลงวันที่ 24 

ม.ค. 50 

 

6) โครงการฝกอบรม เรื่อง หักเหลี่ยมเตรียม

สัมภาษณ 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.052/2550 ลงวันที่ 11 

ม.ค. 50 

 

7) โครงการ เปดประตูสูเสนทางนักพูดสุนทร

พจน 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.643/2549 ลงวันที่ 3 

พ.ย. 49 

 

8) โครงการแลกเปลี่ยนรียนรูดวยของเลน ของ

รัก ของสะสม และ โครงการตามรอยเจาสัวไทย

ในเยาวราช 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.011/2550 ลงวันที่ 5 

ม.ค. 50 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9) โครงการ สวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน  
ครั้งที่ 2 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.617/2549 ลงวันที่ 31 

ต.ค. 49 

 

10) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสืบคนและ

ผลิตสื่อนํารองชุด “แดนดินถิ่นพอเพียง” 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.523/2549 ลงวันที่  6 

ต.ค. 2549 

 

11) โครงการอบรมภาษาอังกฤษ IELTS  

- บนัทึกขอความ ที่ มนส.284/2550 ลงวันที่ 27 

ก.พ. 50 

 

12) โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพ
นักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ระยะที่ 1 
- บันทึกขอความ ที่ อธ. 346/2549 ลงวันที่ 22 

ส.ค. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

   13) โครงการแขงขันตอบปญหาภาษาอังกฤษ 

(B.E. QUIZ) 

- บันทึกขอความ ที่ อธ. 384/2549 ลงวันที่ 7 

ก.ย. 49 

 

14) โครงการศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุดิต 

- บันทึกขอความ ที่ อธ. 319/2549 ลงวันที่ 5 

ส.ค. 49 

 

15) โครงการพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ 

“Speech Contest 2006”  

- บันทึกขอความ ที่ อธ. 378/2549 ลงวันที่ 1 

ก.ย. 49 

 

16) โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 811/2549 ลงวันที่ 29 

พ.ย. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

   17) โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมการ

เรียนรู ดานภาษา การวางแผน และการจัดการ  

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 845/2549 ลงววันที่ 6 

ธ.ค. 49 

 

18) โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

วิชาการดานกฎหมาย  หัวขอเรื่องเสนทาง

ทฤษฎีกฎหมายเพื่อการนําไปใชในการปฏิบัติ

จริง ตอนกฎหมายภาษีอากรไทย 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 450/2549 ลงวันที่ 8 

ธ.ค. 49 

 

19) โครงการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร  สําหรับ

ป 2551 

- บันทึกขอความ ที่  มนส. 338/2550 ลงวันที่ 6 

มี.ค. 50 

 

20) โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  3 

- บันทึกขอความ ที่ ฝธ. 21/2549  
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

   ลงวันที่ 5 มิ.ย. 49 

 

21) โครงการ “คิดเพิ่มเติมคาภูมิปญญาทองถิ่น 

ตอน จากภูมิสูพอเพียง” 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 883/2549  ลงวันที่ 

19 ธ.ต. 49 

 

22) โครงการ Impact Factor กับการประเมิน

คุณภาพบทความวารสารและวารสารวิชาการ 

- บันทึกขอความ ที่ มนส.021/2550 ลงวันที่ 24 

ม.ค. 2550 

 

23) โครงการ “เติมฝนปนรัก” 

- บนัทึกขอความ ที่ มนส. 075/2550 ลงวันที่ 16 

ม.ต. 50 

 

24) โครงการฝกประสบการวิชาชีพรัฐศาสตร 3 

ประจําภาคเรียนที่ 2/2549  

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 615/2549 ลงวันที่ 30 

ต.ค. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

   25) โครงการฝกประสบการณวิชาชีพรัฐ

ประศาสนศาสตร 3 ภาค 1/49 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 284/2549  

ลงวันที่ 8 มิ.ย. 49 

 

26) โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐ

ประศาสนศาสตร 3 ภาค 1/49 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 577/2549  

ลงวันที่ 24 ต.ค. 49 

 

27) โครงการเทศกาลตรุษจีน  

-  บันทึกขอความที่ มนส.  /2550  

ลงวันที่ 5 ม.ค. 50 

 

28) โครงการพัฒนาทักษะทางนาฎศิลป 

- บันทกึขอความที่ มนส. 808/2549  

ลงวันที่ 29 พ.ย. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควร
ปรับปรุง 

   29) โครงการกาวทันโลกวิทยฯ กับพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตร 

- บันทึกขอความ ที่ มนส. 352/2549  

ลงวันที่ 28 ส.ค. 49 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรุง 

7.14 จํานวน

ทุนการศึกษาที่ได

จากการจัดหาเงินทุน

จากองคกร มูลนิธิ 

และหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

- ทุนการศึกษาทีไดจาก

การจัดหาเงินจากองคกร 

มูลนิธิ และหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 270  
ทุน เทากับ 1 คะแนน 

 
- ทุนการศึกษาทีไดจาก

การจัดหาเงินจากองคกร 

มูลนิธิ และหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 290 

ทุน เทากับ 2 คะแนน 

 
- ทุนการศึกษาทีไดจาก

การจัดหาเงินจากองคกร 

มูลนิธิ และหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 310 

ทุน เทากับ 3 คะแนน 

 
 

นักศึกษาคณะมนุษยสาสตร

และสังคมศาสตร ไดรับทุน

การสึกษาจากการจัดหา

เงินทุนจากองคกร มูลนิธิ 

และหนวยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน จํานวน 11 ทุน 
รวม 209,000 บาท 

ขอมูลจากศูนยสนเทศแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

11(1) จุดออนที่ควรปรัปรุง : 
คณะมนุษยสาสตรฯ ควรจัด

กิจกรรมระดมเงินทุนจาก

หนวยงานภายนอกใหมากขึ้น 

โดยใหนักศึกษาและผูปกครองมี

สวนรวมในการจัดกิจกรรม 
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ดัชนีชี้วัด เกณฑ ผลการดําเนนิงาน เอกสารหลักฐาน 
ผลการประเมิน 

ตนเอง จุดแข็ง / จุดที่ควรปรับปรงุ 

 - ทุนการศึกษาทีไดจาก

การจัดหาเงินจากองคกร 

มูลนิธิ และหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 330 

ทุน เทากับ 4 คะแนน 

 
- ทุนการศึกษาทีไดจาก

การจัดหาเงินจากองคกร 

มูลนิธิ และหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 350 

ทุน เทากับ 5 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะใหไดมาตรฐาน 

2. พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา 
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สรุปผลการประเมินตนเองเปรียบเทียบ 3 ป (ป 2547 2548 และ 2549)  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

        

          ผลการประเมินตนเอง 

ดัชนีช้ีวัด คาเปาหมาย ปการศึกษา 

          2547 2548 2549 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพการเรียนการสอน         

1.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 75(3) 79.20(3)  75(3)  NA  

1.3 รอยละของนกัศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 90(3)  79.47(1) 72.7(1) 93.44(3)  

ที่กําหนด         

1.4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือศกึษาตอ 72(3)  67.14(2) 72.4(3)  NA  

1 - 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา         

1.5 จํานวนหลักสตูรใหมและ/หรือจํานวนหลักสูตรที่ไดรับ 3(3) 3(3) 2(2)  0(0)  

การพัฒนา         

1.6 รอยละของอาจารยที่ไดรับหรอืเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ 5(3)  11.94(5) 7.14(5)  0.79(1) 

ในระดับสงูขึ้น        

1.8 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 15(3)  4.27(1) 6.3(1) 8.45(1) 

1.9 รอยละของหลักสูตรที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30(3) 100(5)  100(5) 100(5) 

ที่เก่ียวของมาประยุกตใชในการเรยีนการสอน         

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพงานวิจัย         

2.1 สัดสวนของจาํนวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 2(4)  2.67(5) 20.1(5) 3.75(5) 

และเผยแพรในระดับประเทศตอจํานวนอาจารยทุกระดับ        

2.2 สัดสวนของจาํนวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 0.55(4) ไมไดทํา 1.7(5) 0.93(5) 

และเผยแพรในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยทุกระดับ        

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการบริการวิชาการ        

3.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ 75(3) ไมไดทํา 82(4)  85(5) 

3.3 รอยละของความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยที่รวมมือกับองคกรภายนอก 

90(4) 100(5) 100(5) 100(5) 

3.4 สัดสวนของอาจารยที่เปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/ 15(3) 4.47(1)  35.1(5)  5.63(1) 

กรรมการวิทยานพินธตออาจารยประจําทั้งหมด        

3.6 จํานวนโครงการ/กิจกรรมระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
 

15(3) 17(3) 20(4) 17(3) 

3.7 จํานวนครัง้ทีผู่บริหาร/อาจารยเปนวิทยากร/ที่ปรึกษา/ 
คณะกรรมการวิชาชีพในระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิ
 
 

50(3) 54(3) 104(5) 42(2) 
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ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา ดัชนีช้ีวัด คาเปาหมาย 

2547 2548 2549 
มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานคุณภาพการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม         

5.1 รอยละของจํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1.22(3) 1.15(1)  3.14(5)  3.67(5) 

ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา         

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานคุณภาพคน         

6.1 รอยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามเกณฑการพัฒนาอาชีพ 
(Criteria of Career Development) 

70(3) 31.34(1) 27.5(1) 22.97(1) 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการ         

7.2 รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 95(4) 94(3) 100(5)  100(5)   

7.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานระบบการประกัน 3  3 4 5  

คุณภาพภายใน         

7.4 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทสของมหาวิทยาลัย 5 ไมไดทํา  4 4  

(การใชประโยชนของสารสนเทศ)         

7.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 90(3) ไมไดทํา  94.95(3) 100(5)  

องคความรู         

7.6 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน 5 ไมไดทํา  4 4  

นักศึกษา อาจารย/บุคลากร และหลักสูตร         

7.7 ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  5 ไมไดทํา  5 5  

(คุณภาพของระบบสารสนเทศ)         

7.8 จํานวนกระบวนการปฏิบัติงานที่ไดรับการทบทวนเพื่อเพ่ิม 80(3) ไมไดทํา 100(5)  100(5) 

ประสิทธิภาพในการทํางาน         

7.10 ระดับความสําเร็จของระบบบริหารบุคลากร 70(3) ไมไดทํา  70(3) 70(3)  

7.12 สัดสวนของการไดรับการสนบัสนุนทางการเงนิจาก
หนวยงาน/บุคคลภายนอกเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ 

1.5(3) ไมไดทํา 1.5(3) NA 

7.14 จํานวนทุนการศึกษาที่ไดจากการจัดหาเงินทุนจากองคกร 
มูลนิธิ และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

310(3) ไมไดทํา 14(1) 11(1) 

  สูงกวาเปา 4 13 10  

รวมทุกมาตรฐาน เทากับเปา  5  6  4 

  ตํ่ากวาเปา  7 7 9 

รวม KPI ทั้งหมด (ดัชนีช้ีวัด)    16 26  23  
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แนวทางการพัฒนา ในปการศึกษา 2550 
 

 ผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนประโยชนอยางยิง่
สําหรับการกําหนดแนวทางในการพัฒนาดานตางๆใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อันประกอบไปดวยรายละเอียดดังตอไปนี ้
  
มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานคุณภาพการเรียนการสอน 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ไดใหความสําคัญกับการพัฒนามาตรฐานดังกลาวโดยให
ความสําคัญอยางยิ่งตอการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  สามารถตอบสนองตลาดแรงานไดตามความตองการ 
ดังนี ้
 1.1    การพัฒนาหลักสูตร ภายในคณะมนุษยศาสตรฯ ซ่ึงยังคงตองเรงดําเนินการและสรางสรรค
หลักสูตรตางๆใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง โดยท้ังนี้ให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 1.2    การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ     สามารถสนับสนุนการเรียนรู
ระหวางผูเรียนกับผูสอนไดอยางเปนระบบ  รวมถึงการพฒันาระบบการประเมินผลการเรียนใหมีความ
ยุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได 
 1.3    การพัฒนาอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน จะตองสงเสริมในเร่ืองของ
การพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในเร่ืองของบุคลากร ซ่ึงเปนปจจยัสําคัญในการผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพ  ท้ังนี้ควรเรงพฒันาอาจารยในเร่ืองของการผลิตงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับสาขาของตน  ในขณะท่ี
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน    ควรสนับสนุนดวยการจัดฝกอบรมหร่ือสงเขาอบรมในทักษะท่ี
จําเปนในการปฏิบัติงาน 
 1.4    การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  คณะมนายศาสตรฯ จะตองมุงเนนในเร่ืองของการศึกษา
องคประกอบท่ีสําคัญในการผลิตบัณฑิตโดยการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในแตละหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร  ซ่ึงจะตองอาศัยขอมูลท่ีสําคัญคือการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร และ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑติในแตละหลักสูตร 
 1.5    การพัฒนาระบบอาจารยืท่ีปรึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนในการ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกดิความสมบูรณในระบบมากข้ึน 
 
มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานคุณภาพการวิจัย 

2.1    จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพดานการสิจยัสําหรับอาจารยและบุคลากรในคณะ 
2.2    ดําเนินการใหมีการนําเสนอผลการวิจยัของอาจารย 
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2.3    สงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยทํางานวิจยัรวมกับหนวยงานหรือนักวิจัยภายนอกมากขึ้น 
2.4    ดําเนินการใหมีระเบียบปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการทํางานวิจัยเต็มเวลาของอาจารยและเพิ่มเกณฑภาระ

งานของงานวจิัยใหมากข้ึน 
2.5    สงเสริมและสนับสนนุใหอาจารยไดเผยแพรผลงานวิจยัในระดับชา ติและระดับนานาชาติ 
 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานคุณภาพการบริการวิชาการ 
 3.1    สงเสริมและสนับสนนุใหหลักสูตรจัดโครงการบริการวิชาการวชิาชีพท่ีตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติเพิ่มมากข้ึน 
 3.2    สงเสริมและสนับสนนุกิจกรรมนักศึกษาท่ีมุงเนนการใหบริการวิชาการแกชุมชน เพื่อ
เสริมสรางทักษะการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 
 3.3    สงเสริมใหอาจารยเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการและ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 3.4    สงเสริมใหมีการนาํความรูและประสบการรจากการบริการวิชาการมาบูรราการในการจดัการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 
มาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานคุณภาพการทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.1    มุงเนนการจัดกิจกรรมสงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรม โดยใหอาจารย 
บุคลากร นักศึกษา และประชาชนมีสวนรวม 
 5.2    สงเสริมและสนับสนนุใหหลักสูตรจัดกิจกรรมสงเสริม  เผยแพร  ดานภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ใหมากข้ึน 
 5.3    สงเสริมและสนับสนนุการวจิัย สรางองคความรูและนวัตกรรมทางดานศิลปวฒันธรรม 
 5.4    สงเสริมและสนับสนนุการเผยแพรองคความรูและนวัตกรรม ทางดานศิลปวฒันธรรม 
ในระดบัประเทศและระดับนานาชาติ 
 5.5    สงเสริมและสนับสนนุการจัดกิจกรรมท่ีรวมมือกบัองคกรภายนอก  ซ่ึงรวมถึงการจัดหาทนุ
สนับสนุนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม 
 
  มาตรฐานท่ี 6 มาตรฐานคุณภาพคน 

6.1 สงเสริมใหอาจารยไดเขารับการพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพเพิ่มมากข้ึน 
6.2 สงเสริมใหมีการพัฒนาการจดัการความรู เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
6.3 มุงเนนพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
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6.4 พัฒนาระบบอาจารยืท่ีปรึกษานักศึกษาใหมีความเขมแขง สามารถใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ใน
การดําเนนิวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสม 

6.5 สงเสริมและสนับสนุนใหนกัศึกษาจัดกจิกรรมเพ่ือสังคมมากข้ึน 
6.6 พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาใหเหมาะสมตามสาขาวิชา 

 
 มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานคุณภาพการจัดการ 

7.1 เรงรัดดําเนินการใหมีคณะกรรมการเพ่ือรองรับโครงสรางตาม  พ.ร.บ. 
7.2    วางแผนติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเกิด

ประสิทธิผลตามเปาหมาย 
 7.3    พัฒนาระบบประกันคุณภาพใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  ท้ังในการดําเนนิงานของหนวยงาน
และบุคคล 
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ภาคผนวก 
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ขอมูลพืน้ฐานเพ่ือการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ชื่อผูรับผิดชอบขอมูลพื้นฐาน นางเฉิดฉิน สุกปลั่ง  โทร 02-2445801 

 

ปการศึกษา 
ขอ ขอมูลพืน้ฐาน 

2547 2548 2549 
เปาหมาย 
ป 2550 

1 จํานวนสาขาวชิาที่เปดสอน 3 3 3  

จํานวนโปรแกรมวิชาที่เปดสอน     

2.1 ระดับปริญญาตรี 4 ป 13 13 13  

2.2 ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 2 2 2  

2 

2.5 อ่ืนๆ (ระบุ)................... - - -  

3 จํานวนหลักสูตรใหม(ที่ผานการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย)  

- - -  

จํานวนอาจารย(ที่ปฏิบัติหนาที่ประจําศูนย)     

4.1 อาจารยขาราชการ 67 61 66  

4.2 อาจารยพนักงานราชการ - 1 3  

4 

4.3 อาจารยตามสัญญาจาง 112 109 213  

วุฒิการศึกษาของอาจารย (ในขอ 4)     

5.1 ปริญญาเอก 8 11 16  

5.2 ปริญญาโท 152 159 163  

5.3 ปริญญาตรี 27 25 33  

5 

5.4 ตํ่ากวาปริญญาตรี 1 1 1  

ตําแหนงทางวชิาการ     

6.1 ศาสตราจารย - - -  

6.2 รองศาสตราจารย 3 3 4  

6.3 ผูชวยศาสตราจารย 29 27 29  

6 

6.4 อาจารย 147 146 180  
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ปการศึกษา 
ขอ ขอมูลพืน้ฐาน 

2547 2548 2549 
เปาหมาย 
ป 2550 

จํานวนนักศึกษาทัง้หมด     

7.1 ระดับปริญญาตรี     

7.1.1 ภาคปกติ 6,933 5,685 3,507  

7 

7.1.2 ภาคสมทบ 2,970 1,581 2,067  

จํานวนบัณฑติที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด     

8.1 ระดับปริญญาตรี     

8.1.1 ภาคปกติ 1,099 1,064 1,165  

8 

8.1.2 ภาคสมทบ - - 406  

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ สําเ ร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดของหลักสูตร 

    

9.1 ระดับปริญญาตรี(4 ป)     

9.1.1 ภาคปกติ 1,099 1,157 1,004  

9.1.2 ภาคสมทบ - - 207  

9.2 ระดับปริญญาตรี 2 ป (หลังอนปุริญญา)     

9.2.1 ภาคปกติ - - -  

9 

9.2.2 ภาคสมทบ - - 19  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได

งานทําหรือศึกษาตอภายในระยะเวลา 1 – 12 

เดือน หลังจากจบการศึกษา 

 

    

10.1  ภาคปกติ     

10.1.1  จาํนวนผูไดงานทาํหรือประกอบ 

            อาชีพอิสระ 

 1,786 NA  

10.1.2  จํานวนผูที่ศึกษาตอระดับ 

บัณฑิตศึกษา 

 26 NA  

10.2 ภาคสมทบ     

10 

10.2.1 จํานวนผูไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

 637 NA  
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ปการศึกษา 
ขอ ขอมูลพืน้ฐาน 

2547 2548 2549 
เปาหมาย 
ป 2550 

 10.2.2 จํานวนผูศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 4 NA  

11 จํานวนรายวชิาทัง้หมดที่เปดสอน     

12 จํานวนรายวิชาที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มาประยุกตใชในการเรียนการสอน 

ทุกวชิา ทุกวชิา ทุกวชิา  

13 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ ตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติ 

26 35 9  

14 จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ ตีพิมพ

เผยแพรในระดับนานาชาติ 

- 3 2  

15 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

ที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย 

- - 155,000  

16 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

ที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก 

- - 8,410,820  

17 จํานวนอาจารยประจําที่ได รับเงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรคจากมหาวิทยาลัย 

- - 7  

18 จํานวนอาจารยประจําที่ได รับเงินสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก 

- - 2  

19 จํานวนโครงการทั้งหมดที่ไดรับงบประมาณ  50 31  

20 จํานวนโครงการที่ ดํ า เนินการ สํา เ ร็จตาม

แผนปฏิบัติการ 

 163 80  

21 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานรวมมือกับ

องคกรภายนอก 

 8 5  

22 จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่ ดํา เนินงานใน

ระดับชาติ 

  6  

23 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานในระดับ

นานาชาติ 

  7  

24 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการวิชาการ

แกสังคม 

 

 30 37  
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ปการศึกษา 
ขอ ขอมูลพืน้ฐาน 

2547 2548 2549 
เปาหมาย 
ป 2550 

25 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการทะนุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเทา 

80 54 30  

26 จํานวนโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงานที่ไดรับ

การทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

- 163 80  

27 จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก 

67 59 43  

28 จํานวนคร้ังที่ผูบริหาร/อาจารยเปนวิทยากร/ที่

ปรึกษา/กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ 

  38  

29 จํานวนคร้ังที่ผูบริหาร/อาจารยเปนวิทยากร/ที่

ปรึกษา/กรรมการวิชาชีพในระดับนานาชาติ 

  4  

30 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ

หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 
 

    

31 จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะครบตามเกณฑการพัฒนาวิชาชีพ 

 66 51  

32 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะตามเกณฑพัฒนาวิชาชีพ 

7 7 9  

33 จํ า น ว น เ งิ น ที่ ไ ด รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก

มหาวิทยาลัย  ทั้ งงบประมาณแผนดินและ  

เงินนอกงบประมาณ 

 

    

34 จํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน

หรือบุคคลภายนอก 

 6,843,500   

35 จํานวนเงินรายไดสุทธิจากการใหบริการทาง

วิชาการ 

    

36 จํ านวนทุนการ ศึกษาที่ ไ ด รั บจั ดสรรจาก

มหาวิทยาลัย 
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ปการศึกษา 
ขอ ขอมูลพืน้ฐาน 

2547 2548 2549 
เปาหมาย 
ป 2550 

37 จํานวนเงินที่ไดรับจากการจัดหาเงินทุนจาก

องคกร มูลนิธิ หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อเปนทุนการศึกษา 

 14 ทุน 209,000  

38 จํ า น วน บุ คล าก ร ส ายสนั บ สนุ น ทั้ ง ห มด

(นอกเหนือจากอาจารยผูสอน) 

7 7 9  

 

                                                   

   ขอรับรองวาขอมูลถูกตองทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ............................................คณบดี 

                                                               ( นางเฉิดฉิน  สุกปล่ัง ) 
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โครงการ Impact Factor กับการประเมินคุณภาพบทความวารสารและวารสารวิชาการ 
 

  หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัด
โครงการ Impact Factor กับการประเมินคุณภาพบทความวารสารและวารสารวิชาการ ในวนัท่ี 4 
เมษายน 2550 ณ อาคาร 11 หอง 11204 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยากรรับเชิญ ดร.นงเยาว 
เปรมกมลเนตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เพื่อใหความรูแก คณาจารย และ
นักศึกษา ทราบวาวารสารวชิาการที่ดีมีคุณภาพจะไดรับความนิยมอยางสูงจากท้ังผูอาน และเจาของ
บทความ โดยพิจารณาจากดชันีผลกระทบการอางอิงวารสารวิชาการภายในประเทศ ใชหลักการของ
สถาบัน ISI ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนํามาคํานวณหาคา Impact Factor และคา Immediacy Index 
ของวารสาร เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของผลงานวิชาการ ผานกลไกการแขงขันดานการปรับปรุง
คุณภาพของวารสารท่ีใชในการเผยแพรผลงานวิชาการ และใชประกอบการพิจารณาการขอตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารยไดอีกดวย มีผูเขารวมการอบรมจํานวน 60 คน สรุปผลการประเมินความพงึ
พอใจของผูเขารวมอบรมรอยละ 86.4 (คาเฉล่ีย 4.32) ในดานหวัขอการอบรม ดานผูเขารวมอบรมตอ
วิทยากร และภาพรวมของการอบรม  

 

โครงการ / กจิกรรมเดน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ปการศึกษา 2549 
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โครงการ ความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิกับการเขียนผลงานทางวิชาการ 
   

หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัด 
โครงการความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิกับการเขียนผลงานทางวิชาการ ในวนัท่ี 9 
พฤษภาคม 2550 ณ อาคาร 11 หอง 11204 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยากรรับเชิญ รศ. วิมาน 
กฤตพลวิมาน อาจารยประจาํสาขาวิชานิติศาสตร มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพื่อใหความรูแก 
คณาจารย และนักศึกษา ไดทราบปญหาสําคัญของการทําผลงานทางวิชาการคือ การละเมิดลิขสิทธ์ิ รู
วาสังคมควรมีสิทธิใชผลงานของผูอ่ืนไดในขอบเขตท่ีจํากัดท่ีกฎหมายยกเวนให เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการสรางสรรคงานมากข้ึน ดังนั้นจะทําอยางไรใหเกิดความสมดลุระหวางสิทธิของ
เจาของลิขสิทธ์ิ และประโยชนของสาธารณชน โดยเฉพาะอาจารยท่ีจะทําผลงานทางวิชาการ และ
นักศึกษาท่ีจะทํารายงาน ภาคนิพนธ งานวิจยั ฯลฯ ไดทราบแนวทางเพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณา
วินิจฉัยตามลักษณะการใชงานตอไป 
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โครงการบริการวิชาการสูชุมชน ณ  ตลาดน้ําดําเนนิสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 
 
 

 

 

 

 

 

   เศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบันเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว ดวยรายไดท่ีเกิดจากการสง
สินคาออกจําหนายนอกประเทศ การลงทุนอยางกวางขวางของนักธุรกิจชาวตางชาติ การขยายตัวของ
ภาคธุรกิจบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคธุรกิจการทองเท่ียว ท่ีประกอบไปดวยผูประกอบการบริษัทนํา
เท่ียว ผูประกอบการโรงแรม ผูประกอบการรานอาหาร และผูประกอบการธุรกิจคาปลีกท้ังขนาดกลาง
และขนาดยอย (SMEs)   การขยายตัวท่ีเพิ่มข้ึนอยางมากของธุรกิจการทองเท่ียวนี้เอง ท่ีทําใหรายได
ประชากรของไทยเพ่ิมสูงข้ึน และมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ดังนั้น การจะรักษาจํานวนนักทองเท่ียวท่ีจะ
เดินทางเขามายังประเทศไทย จําเปนตองไดรับความรวมมือรวมใจจากหลายภาคสวน ในอันท่ีจะ
พัฒนาและรักษาระดับมาตรฐานการบริการและการตอนรับท่ีดี ท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดความ
ประทับใจ รูสึกสบายใจในการทองเท่ียวและจับจายซ้ือของท่ีประเทศไทย  

 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ได เ ล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารกับนักทองเท่ียว 
เนื่องจากภาษาอังกฤษถือไดวาเปนภาษาสากลที่สามารถใชส่ือสาร
กับนักทองเท่ียวท่ีมาจากท่ัวทุกมุมโลก และเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ
ในการที่จะทําใหธุรกิจการขาย การบริการนั้นประสบผลสําเร็จได    
 

ในการนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงไดทําการสํารวจ
ถึงความตองการ ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ
ผูประกอบการรานคาของท่ีระลึก โดยไดเลือก “ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวก” จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีจํานวน
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นักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางมาทองเท่ียวและซ้ือของท่ีระลึกเปนจํานวนมากทุกๆ วัน เพื่อเปน
สถานท่ีจัดอบรมการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารและการขายสินคาใหกับผูคา เปนระยะเวลา ๕ 
วัน โดยกิจกรรมในคร้ังนี้ ถือเปนการบริการวิชาการสูชุมชน หนึ่งในพันธกิจของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีต้ังใจทําตอเนื่องมาทุกๆ ป 
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โครงการพฒันานักศึกษาใหมชั้นปท่ี 1 เพือ่การพัฒนาตนเอง ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

โครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 

กลาวเปดงาน 

รศ.ดร.เสรี วงษมนฑา 
วิทยากรประจําโครงการ 
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     วิทยากร  :  รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณ 

บรรยาย เรื่อง “การเรยีนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ” 
 
 
 

 
     วิทยากร :  ผศ.สรรเสริญ  อินทรัตน 

      บรรยาย เรื่อง “จิตสมาธิ : ภูมิคุมกนัทางจติ 1” 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาการเรียนการสอน :  เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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วิทยากร :  รศ.เทื้อน ทองแกว 

       บรรยาย เรื่อง “การประกันคุณภาพ : มิติการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” 
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วิทยากร :  ผศ.ดร.สมโภชน พนาวาส 
        บรรยาย เรื่อง “การวิจยัแผนเดยีว” 
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        โครงการศึกษาดูงานจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพโครงการ / กิจกรรม อ่ืนๆ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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โครงการคนหาทักษะทางสุนทรีย “ชิงกันดัง” บูรณาการสามฐานศาสตร ทัศนศิลป  ดนตรี และ
นาฏศิลป โดยผานงานการแสดง เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพของนกัศึกษาในการแสดงความสามารถ
พิเศษ (การแสดงของนักศึกษาจากศูนยตางๆ) 
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จัดการแสดงงาน “ ครบรอบ 70 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” วนัท่ี 17 พฤศจกิายน  2549  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 

 
 

จัดการแสดงงาน “เปดสถาบันขงจ้ือ สุพรรณบุรี”  วันท่ี 28 ธันวาคม 2549  ณ ศูนยสุพรรณบุรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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จัดการแสดงงาน “ตอนรับผูบริหารจากมหาวิทยาลัยกวางสี” 

 

 
 
 
 
 

โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับบุคคลท่ัวไป โครงการสอนนาฏศิลปสากล 
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จัดการแสดงงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ”  วันท่ี 5 ธันวาคม 
2549  ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   

 

 

 
 

จัดการแสดงงาน “วันเฉลิมพระเกียรติ์พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ”  วันท่ี 5 ธันวาคม 2549   
ณ สํานักวิทยบริการฯ   
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จัดการแสดงงาน “หยาดน้ําใจ (มอบทุนการศึกษาประจําปการศึกษา 2549)”  วันท่ี 15 ธันวาคม 2549   
ณ หองกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส 

 

 

 
 
 

จัดการแสดงงาน “ปใหมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”  วันท่ี 9 มกราคม 2550   
ณ หองกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
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จัดการแสดงงาน “พิธีการเล้ียงน้าํชาแบบ High Tea ”  วันท่ี 17 มีนาคม 2550  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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จัดการแสดงงาน “ตอนรับผูบริหารจากมหาวิทยาลัยภาษาและการคาตางประเทศกวางตุง”  จาก
สาธารณรัฐประชาชนจนี  จัดการแสดง ณ หองเกีย้วเกลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส   วนัท่ี 30  ตุลาคม  2549   
การแสดงรําอวยพรกฤษดาภนิิหาร 
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โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 3 “อ่ิมดวยจติ คิดดวยใจ”  ณ วดัปากุดนาคํา และ
โรงเรียนบานน้ําโสม  ต.น้ําโสม  อ.น้ําโสม  จ.อุดรธานี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ประธานคณะกกรมการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เปดงานโครงการคายอาสาฯ 

ถายรูปรวมกับผูนําชุมชน 
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 นักศึกษาและชาวบานรวมมือกันสรางอาคารเรียน 
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ใหการบริการวิชาการแกชาวบานในหมูบาน 

จัดกิจกรรมสันทนาการใหกับเด็กๆในหมูบาน 
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