


 

          
 

  คํานํา 
  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ไดดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการสงเสริมและ
พัฒนาตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542     ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกระดับมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษามีหนาที่พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนาการศึกษาใหดียิ่งขึ้นตอไป 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดยึดระบบการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบดวย ระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ  และระบบการ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและ
สรางวัฒนธรรมคุณภาพของคณะ  ใหทุกสวนของคณะมีคุณภาพอยางเชื่อมโยงกัน   โดยมี
กระบวนการประเมินภายใน  ตรวจสอบใหขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงตามกลไกของการ
ประกันคุณภาพ คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง 
(Action)  ซ่ึงทําใหคณะไดทําหนาที่ไดครบถวนและมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  พรอมที่จะ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป  ในปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยไดนําตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ที่ครอบคลุมทุกองคประกอบ
คุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546  มารวมกับตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ฯ   ที่ไดพัฒนาขึ้น
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ฯ  จํานวน 9 องคประกอบ 43 ตัวบงชี้  และจัดใหมกีารจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร พรอมทั้งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรเมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2551 สําหรับรายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2550 ฉบับนี้เปนรายงานผลการ
ประเมินตนเอง จํานวน 9 องคประกอบ 38 ตัวบงชี้ โดยไมประเมินตัวบงชี้ที่ 7.3 และ ตัวบงชี้ที่ 8.2                                  

 
 

        
(ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน  สุกปลั่ง) 

                                                                             คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ประวัติความเปนมา 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   กอต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เดิมเรียกวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”          
มีภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา  ในป พ.ศ. 2523 ไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป   
ภาคปกติ มีวิชาเอก 4 วิชา คือ วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา ตอมาได
มีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มข้ึนตามลําดับ ดังนี้ 

พ.ศ.2528 หลังจากท่ีไดแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2527 ให
วิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสายวิชาการอื่นได นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู คณะ จงึเร่ิม เปดสอนสาย
วิชาการอ่ืนเปนปแรก โดยเร่ิมเปดสอนในระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
(อ.ศศ.) 2 วิชาเอก ไดแก  ภาษาอังกฤษ  และออกแบบนิเทศศิลป  และเปดรับนักศึกษาชายเปน
สหศึกษาเปนปแรก 

พ.ศ.2529 ขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีสายวิชาการอ่ืน โดยเปดสอนระดับปริญญา
ตรี  (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ และเปดสอนระดับอนุปริญญา
ศิลปศาสตรเพิ่ม คือ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ  และเปดสอนในโครงการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  

พ.ศ.2531 ขยายการเปดสอนเพิ่ม ระดับปริญญาตรี(4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.)และ (2 ป หลังอนุปริญญา) วิชาเอกศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป) 

พ.ศ.2533 เปดสอนระดับปริญญาตรี ( 2 ป หลังอนุปริญญา ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (ภาคเรียนท่ี  2 / 33 สําหรับ
นักศึกษาภาคสมทบ) 

พ.ศ. 2534 เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรม
วิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ 
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พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานช่ือ “สถาบันราชภัฏ” แกวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ  

พ.ศ.2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  สงผลใหวิทยาลัย
ครู  สวนดุสิตเปล่ียนช่ือเปน “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเปล่ียนเปน  “คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร” และตําแหนงหัวหนาคณะไดเปล่ียนเปน “คณบดี”        

พ.ศ.2541 เปดสอน หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
โปรแกรมวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

พ.ศ.2542 เปดสอนภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร 
โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป ณ ศูนยธนาลงกรณ นอกจากนี้ยังเปดสอนภาคสมทบ ระดับ
ปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ณ ศูนยปราจีนบุรี 

พ.ศ.2543 เปดสอน ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรม
วิชาภาษาไทย และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดขยายการเปดโปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร ณ ศูนยการศึกษานอกสถาบัน เพิ่มอีก 7 ศูนย ไดแก สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ณ ศูนยสุโขทัย 
และ สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ ณ ศูนยนครปฐม ศูนยนครนายก ศูนยชลบุรี ศูนยพัทยา ศูนยสระบุรี 
ศูนยพะเยา 

-  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ณ ศูนยพณิชการสยาม กรุงเทพมหานคร 

-  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ ศูนยชลบุรี 

พ.ศ. 2544  ขยายการจัดการศึกษา ตามโครงการความรวมมือกับศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  

พ.ศ.2545  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร ภาคสมทบในมหาวิทยาลัย  ศูนยตรัง และศูนยหัวหิน 

- เปดสอนระดับปริญญาตรี(4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชา         
รัฐประศาสนศาสตร  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน ภาคสมทบ 
ศูนยหัวหิน 

 



 

          
 

4 

พ.ศ.2546  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร ตามโครงการความรวมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร สําหรับบุคลากรสํานักงานศาล
ปกครอง ณ อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน33 เลขท่ี 195 ถนนสาธรใต เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

-  เปล่ียนสาขาวิชาจากสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 
เปนสาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร แทน 

พ.ศ.2547  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ไดปรับเปล่ียนสถานภาพจาก  “สถาบัน” เปน 
“มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
ช่ือวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 
 พ.ศ. 2548   เปดเพิ่มหลักสูตรปริญญาตรี (4ป) ศิลปศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชาออกแบบ
แฟช่ัน และโปรแกรมวิชาออกแบบส่ือส่ิงพิมพ  

           ในปการศึกษา 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ลงวันท่ี 22 พ.ค. 2549 และเปล่ียนการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรจากโปรแกรมวิชาเปน
หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       

            ในปการศึกษา 2550 คณะมนุษยศาสตรฯ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต 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.)   
จํานวน  1 หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรนิติศาสตร 

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

1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกจิ 
 

ปรัชญา 
คุณคาของมนษุยอยูท่ีการพฒันาตนและสังคมอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 

วิสัยทัศน 
1. เปนคณะท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทางท่ีเนนในสาขาวิชาท่ีมีความเช่ียวชาญเปนเลิศ 

สามารถสรางองคความรูและนวัตกรรมใหเปนท่ียอมรับไดท้ังในประเทศและตางประเทศ 
2. เปนองคกรผลิตบัณฑิตท่ีเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการ

เรียนการสอน และการบริหารจัดการอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาและสรางสรรคบุคลากรใหเปนบุคลากรท่ีมีความรู (Knowledge Worker) 

เพื่อเปนทุน (Human Capital) ในการสรางความม่ังค่ังทางปญญาขององคกร (Intellectual Wealth) 
 

พันธกิจ 
1. ดานการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2. ดานบริการวิชาการแกสังคม และธุรกิจสัมพันธ นําความรูความเชี่ยวชาญดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สรางสรรคงานถายทอดองคความรูสูสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติ 

3. ดานการวิจัย ผลิตผลงานวิจัยองคความรู และงานสรางสรรคทางวิชาการ ตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติและระดับนานาชาติ และบูรณาการองคความรูกับกระบวนการเรียนการสอน 

4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาองคความรู และจัดกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบริการ
ทางวิชาการ พัฒนามาตรฐานทางดานศิลปวัฒนธรรม และเผยแพรสูระดับสากล 
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ภารกิจ 

  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีหนาท่ี ภารกจิ และความรับผิดชอบ ในดานตางๆ 
ตามพันธกิจ ดงันี้ 

1. ดานการจดัการศึกษา 
2. ดานการวิจัย 
3. ดานการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ดานการจัดการศึกษา  

 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีภาระหนาท่ีดานการจัดการศึกษา ท้ังการจดัการ
เรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป สําหรับนักศึกษาทุกคณะ และการผลิตบัณฑิตดาน
สังคมศาสตร สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยรับผิดชอบจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี เปน
ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑติ 3 สาขาวิชา 13 หลักสูตร (ดังกลาวแลวในตอนตน) เพื่อพัฒนาให
เปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการดํารงชีวติ 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  
 

 นโยบาย 
1. มุงเนนการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีคณะ  / หลักสูตรมีความพรอม และมี 

 ความเช่ียวชาญ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และสอดคลองกับความตองการของตลาด 

2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ และการใช
เทคโนโลยีทันสมัย ใหแกนกัศึกษาและบุคลากรเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม 

3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการแสวงหาความรวมมือ
กับหนวยงาน สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ สรางพันธมิตรเครือขายการเรียนรู 

4. มุงเนนการจัดการศึกษาโดยยดึหลักผูเรียนเปนสําคัญ สรางนิสัยรักการอานใฝ
การเรียนรู เปนผูสรางงานดวยตนเอง 

5. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาดวยหลักธรรมาภิบาล 
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 เปาหมาย 
            1.  จํานวนนักศึกษาใหมเต็มตามแผนรับนักศึกษา  

       2.  ผูสําเร็จการศึกษามีงานทําไมตํ่ากวารอยละ  78 

     3.  บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
     4. คณะ / หลักสูตร ผานเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และมีความพรอม
เพื่อรองรับการตรวจเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัย 
 

 กลยุทธ 
      1. กําหนดใหหลักสูตรดําเนินการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต สังคม ประเทศ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
  2. กําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร 
  3. กําหนดใหมีการพัฒนาสมรรถนะของหลักสูตร 
  4. กําหนดใหมีการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
  5. กําหนดใหมีการจัดทําแผนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  6.  สงเสริมสนับสนุนใหมีการประยกุตใช เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
       7. สงเสริมสนับสนุนการนําผูเช่ียวชาญหรือผูชํานาญเฉพาะสาขาวิชาชีพมาเปน
วิทยากรหรืออาจารยพิเศษ 
       8. ติดตอประสานงานกับหนวยงาน / สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ
จัดทําโครงการความรวมมือแลกเปล่ียนอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนดานวัฒนธรรม 
      9. สงเสริมสนับสนุนการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาทุกหลักสูตรใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
     10. ดําเนินการสรรหาอาจารยผูสอน บุคลากรสนับสนุนในหลักสูตรท่ีเปดสอนให
เพียงพอ 

     11. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเกดิผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจของคณะโดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ มีการสรุปผลการดําเนนิงาน และมีการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง 
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 การพัฒนานักศึกษา 
  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มีวัตถุประสงคในการพัฒนานกัศึกษาใหมี
คุณภาพ สอดคลองกับปรัชญา และวิสัยทัศนของคณะ โดยมี นโยบาย เปาหมาย กลยุทธ  และ
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะ ดังตอไปนี ้
 

 นโยบาย 
     1. มุงเนนพฒันานักศึกษาใหมีความรูความสามารถทางวิชาการ และสามารถ

ประยุกตทฤษฎีใชกับงาน   ไดอยางมีประสิทธิภาพ รูจักการศึกษาคนควาและเรียนรูไดดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง 

     2. สงเสริมใหนกัศึกษารูจกัใชเทคโนโลยีสมัยใหม ทันเหตุการณ รูจกัการทํางาน
เปนกลุม และเปนระบบ 

     3. พัฒนานกัศึกษาใหสามารถใชภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา 
     4. พัฒนานกัศึกษาใหมีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรม และจริยธรรม 
     5. สนับสนุนสงเสริมใหมีกิจกรรมนกัศึกษา ของคณะ / หลักสูตร 

 

 เปาหมาย  
 1. มีโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และมีนักศึกษาเขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ 80 
 2 .มีคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาท้ังระดับคณะ และระดับหลักสูตรเพื่อสราง
ลักษณะการทํางานเปนทีม และความเปนประชาธิปไตย 
 3. มีการจัดกจิกรรมตามเทศกาล และกจิกรรมรณรงคเฉพาะกิจ / ตามกระแสสังคม ซ่ึง
จัดโดยนักศึกษา หรือนักศึกษารวมกับหลักสูตร / คณะ / มหาวิทยาลัย / หนวยงานภายนอก 
 4. มีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
 5. นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 มีบุคลิกภาพเหมาะสมตรงตามความตองการของ
หลักสูตร 
  

 กลยุทธ 
 1. สรางความรวมมือระหวางอาจารย บุคลากร และนักศึกษา เพื่อจัดกจิกรรมให
สอดคลองวัตถุประสงค  นโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัย 
 2. สนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรตาง ๆ ของคณะ 
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 3. สนับสนุนและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนา สังคม ศิลปะ วฒันธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 4. จัดหาทนุเพือ่สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
 5. สนับสนุนการฝกนักศึกษา ใหมีการทํางาน เปนทีม และการทํางานอยางเปนระบบ 
 6.  สงเสริมใหเกิดความรวมมือ การสรางเครือขายท้ังภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยในการทํากิจกรรมนักศึกษา 

 

 คุณลักษณะบัณฑิตของคณะ 
1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 

1.1. สามารถคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 
1.2. มีวิสัยทัศนและพัฒนาความรูใหทันเหตุการณ   
1.3. สามารถนําความรูไปประยุกตกับการปฏิบัติงาน 
1.4. สามารถถายทอดความรูและใฝหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

2. ดานความรูความสามารถพิเศษ 
2.1. ใชเทคโนโลยีพื้นฐานได 
2.2. ใชภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา 

3. ดานบุคลิกภาพ 
3.1. มีมนุษยสัมพันธด ี
3.2. รับผิดชอบ ซ่ือสัตย ขยัน อดทน 
3.3. รับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน 
3.4. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
3.5.  เคารพกฎระเบียบของสังคม 
3.6. มีความกระตือรือรน มีความคิดสรางสรรค กลาแสดงออก 

 

ดานการวิจัย   

 นอกเหนือจากการผลิตบัณฑติแลว การวิจยัเปนภารกจิท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา เปนองคประกอบของการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ
ดานวิชาการ และเสริมสรางศักยภาพใหมีความสามารถในการแขงขันภายใตสภาวการณปจจุบัน 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จึงมุงเนนการพัฒนาดานการวิจยัดวยรูปแบบตาง ๆ อาทิเชน 
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ประสานงานกบัสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการจัดสรรทุนในการทําวิจยั และการจดัอบรมความรู
ดานการวิจัยใหแกอาจารยและบุคลากรของคณ การสรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา 
หนวยงานท้ังในประเทศ และตางประเทศ การจัดทําวารสารสําหรับเผยแพรงานวิจยั อันนําไปสูการ
เสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการสรางงานวจิัย ใหบรรลุตามวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย และคณะท่ีตองการใหมีผลงานวิจยัของอาจารยเปนสัดสวน 1 ตอ 3 คนตอป          

                                   

 นโยบาย 
1. สงเสริมใหบุคลากรของคณะ  ทํางานวจิยั และเผยแพรงานวิจยัในสาขาท่ีเกี่ยวของ 

ท้ังเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ และการพัฒนาสังคม 

 2. ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานในสถาบัน  และนอกสถาบัน  เพื่อการ
แลกเปล่ียนขอมูล ความรู และเทคนิควิธีดานการวิจัย 

 

 เปาหมาย 
 1.  อาจารยและบุคลากร ไดรับการพัฒนาใหเปนนักวิจยัเพิ่มข้ึน 
 2. มีผลงานวิจยัในสัดสวน งานวิจยั : อาจารย : ตอป  เปน  1 : 3 ตอป ภายในป พ.ศ. 
2553  
 3. ผลงานวิจัยของอาจารยไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีไดรับการยอมรับ ท้ัง
ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 4. มีการนําผลงานวิจยัไปใชประโยชนได  เชน  นาํไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 
 

 กลยุทธ 
 1. รวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  และหนวยงานอื่น  เพื่อฝกอบรม ใหความรู 

เทคนิควิธี ดานการวิจัยใหแกอาจารย บุคลากรของคณะ  
        2. สงเสรมใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษา มีการทําวิจัย ตลอดจนการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารและนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ  
 3. มุงเนนการทําวิจัยของหลักสูตร  และของอาจารย หรือนักศึกษาแบบคณะบุคคล

มากกวางานวิจัยรายบุคคล 
 4. รวมมือกับคณะอ่ืน  ๆ  และหนวยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทํากรอบภาระงาน  ดาน

การวิจัยเสนอตอมหาวิทยาลัย 
 5. รวมมือกับหนวยงาน  สถาบัน  องคกรตางประเทศ  เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล  ความรู 

และบุคลากรดานการวิจัย ตลอดจนการทํางานวิจัยรวมกัน 
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ดานการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตร และ
หนวยงานในสังกัดคณะดําเนินโครงการกจิกรรม การใหบริการดานวิชาการแกชุมชนและสังคม 
โดยใชฐานศักยภาพความรู ความเช่ียวชาญในสาขาวชิาของตนบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล ตอบสนองความตองการทางวิชาการแกชุมชน สังคมและประเทศ 
   

 นโยบาย 
 1.  สนับสนุนสงเสริมการจัดฝกอบรมทางวิชาการดานภาษาตางประเทศใหตอบสนอง
ความตองการของชุมชน สังคมและประเทศ 
 2.  สนับสนุนสงเสริมการจัดฝกอบรมทางวิชาการดานภาษาไทย   สําหรับชาว
ตางประเทศ ตามความตองการของหนวยงาน องคกรในประเทศและตางประเทศ 
 3.  สนับสนุนสงเสริมความรวมมือระหวางคณะ และ / หรือ หลักสูตร กับองคกร
ภาครัฐ และ เอกชนในการใหบริการทางวชิาการแกชุมชน และสังคม  

4. สงเสริมใหหลักสูตรจัดกิจกรรมใหบริการทางวิชาการใหแกชุมชนและสังคม 
 

  เปาหมาย  
 1.  ทุกหลักสูตร มีโครงการ / กิจกรรม บริการทางวิชาการแกชุมชน และสังคม  ทุกป 
 2.  มีหลักสูตรการฝกอบรมระยะส้ัน เพื่อการบริการทางวิชาการและเพ่ิมรายได 
 3. โครงการสอนดนตรีสําหรับบุคคลภายนอก มีจํานวนผูเรียนเพิ่มข้ึน 
 4.  โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับบุคคลนอกมีจํานวนผูเรียนเพ่ิมข้ึน 
 5.  มีโครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการปละ 2 คร้ัง 
 6.  มีโครงการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมหลากหลายรูปแบบ เชน คายภาษาอังกฤษ
เปนตน 
 

 กลยุทธ 
 1.  สนับสนุนใหหลักสูตรดานภาษาตางประเทศจัดการฝกอบรมภาษาตางประเทศเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของบุคคล หนวยงาน องคกร ท้ังนี้โดยคํานึงท้ังดานบริการวิชาการ และเชิงธุรกิจ 
 2.  สนับสนุนการฝกอบรมภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของบุคลากร หนวยงาน องคกรภาครัฐและเอกชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
 3. สนับสนุนโครงการฝกอบรมเฉพาะดาน ท่ีหลักสูตรหรือหนวยงานของคณะมี

ความเช่ียวชาญ เพื่อพัฒนาไปเปนศูนยความเปนเลิศเฉพาะดาน 
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 4. สนับสนุนสงเสริมการใหบริการทางวิชาการตามโครงการความรวมมือระหวาง
คณะและหรือหลักสูตรกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 5. ใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการเพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป 

6.  จัดใหมีโครงการอบรมดานวิชาการ แกบุคคลท่ัวไป อยางตอเนื่อง 
 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของ
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ท้ังในแงของวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติและวัฒนธรรม
สากล มีความจําเปนจะตองดําเนินโครงการ / กิจกรรมท่ีปลูกฝงใหนกัศึกษา บุคลากร และบุคคล
ท่ัวไปเกิดการเรียนรู เขาใจ และยอมรับการปฏิบัติตน ใหดํารงอยูไดอยางเหมาะสม โดยกําหนด
นโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 นโยบาย 
 1. มุงเนนการสรางความรู  ความเขาใจท่ีถูกตอง และการอนุรักษ เกี่ยวกับศาสนา 

ศิลปะและ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมสากล รวมท้ังความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใหแกอาจารย 
บุคลากร นักศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลท่ัวไป 

 2. สนับสนุนใหคณะ  หลักสูตร จัดกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
สมํ่าเสมอเพ่ือการเผยแพร และการอนุรักษ 

 3. ใหความรวมมือกับหนวยงาน องคกรท้ังภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ
ดําเนิน โครงการ / กิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนการรวมมือกับหนวยงานใน
ตางประเทศ 

 4. สนับสนุนสงเสริมการสรางระบบฐานขอมูลดานศาสนา   ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 5. สนับสนุนสงเสริมการเผยแพรศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมใหแพรหลายท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 
 6. ใหมีแผนงานดานเผยแพรศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  รวมท้ังระบบการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมเพ่ือนํามาปรับปรุงตอไป 
 7. สนับสนุนใหมีการวิจัยดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 8. สนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการเผยแพร  และแลกเปล่ียน

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

 2. มีการศึกษาคนควา วิจัย ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

 กลยุทธ 
 1. สนับสนุนใหหลักสูตรจัดกิจกรรมเผยแพรความรูดานศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมอยางสมํ่าเสมอ โดยการดาํเนินการเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ 
 2. รวมมือกับหนวยงาน องคการภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ 

เพื่อรวมกันจัดกิจกรรมดานการเผยแพรศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ใหแกชาวไทยและชาวตางประเทศ 
 3. ดําเนินโครงการเผยแพรและฝกอบรมดานภาษาไทย ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทยแกเยาวชนไทย และผูสนใจในตางประเทศ 
 4. สนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางหลักสูตรภาษาไทยกับองคกรในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อการอบรมเผยแพรความรูดานภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใหแกชาวตางประเทศ 
 5. รวมมือกับหนวยงานใน มหาวทิยาลัยดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกบัหนวยงาน

หรือสถาบันในตางประเทศ เพือ่การใหการศกึษา อบรมเผยแพรภาษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 6.  สนับสนุนใหนักศึกษาจัดกจิกรรมทางดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้ังใน

สถาบันและนอกสถาบัน โดยการมีสวนรวมของชุมชนและสังคม 
 7. สนับสนุนใหหลักสูตร นักศึกษา จดักิจกรรมเผยแพรความรูในวันสําคัญทาง

ศาสนาและวฒันธรรมในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการเขารวมกิจกรรมของสังคม 
 

แผนการดําเนินงาน 
 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร
ราชการท่ีดี  โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามรอบปงบประมาณ  พรอมท้ังกําหนดตัว
บงช้ีความสําเร็จและเปาหมาย  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานตอ  สภามหาวิทยาลัย  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ตลอดจนการเผยแพรสู
สาธารณชน  ตามกลยุทธของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยกองนโยบายและแผน 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 

1. สรางมาตรฐานการเรียนการสอนและการบริหารที่ไดรับการยอมรับของผูใชบริการ 
2.  สรางแนวการสอนในช้ันเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และสราง

กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของแตละวิชาในแตละหลักสูตร  
3. สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
 

เปาประสงค 
1. บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจ และยึดม่ันในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร และไดรับการบริการตาม

มาตรฐานการบริหารหลักสูตร 

3. ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต 
4. บัณฑิตไดรับการเรียนรูคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 
5. สังคมไดรับการบริการทางวิชาการและเปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวม 
6. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาการและมีประสิทธิภาพในการจดัการการศึกษา 

 

กลยุทธ 
1.  สรางมาตรฐานการเรียนการสอน 
2.  สรางแนวการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในทุกรายวิชา 
3.  สรางกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในและนอกช้ันเรียน 
4.  สรางโครงการอบรมทางวิชาการ 
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยอาศัยกรอบนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) 
และไดยึดแนวทางตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง นโยบายและแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต พ.ศ.2547-2551 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 
พ.ศ.2548 ดังนี้ 
 1. ใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา เพื่อเปนเคร่ืองมือในการ
รักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัดการตามโครงสรางของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรใน
การพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัด 
เพื่อสรางความพรอมใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัด พรอมรับการตรวจสอบ/ประเมิน
คุณภาพจากหนวยงานภายในหรือภายนอกไดตลอดเวลา 
 2. สงเสริมและสนับสนุนใหคณะ และหลักสูตร ตามโครงสรางของคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตรจัดการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 
 

 แนวทางดําเนนิการ 
 1. ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัด มีหนาท่ีพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยเรียกโดย
ยอวา “คปค.” มีหนาท่ี ดังตอไปนี ้
  1.1 กําหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.2 จัดทําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.3 จัดทําแผนงานประจําป ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.4 จัดทําองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา 
  1.5 จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.6 จัดทํารายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป ระดับคณะ 
  1.7 ประสานงาน สรางความรู ความเขาใจแกทุกหลักสูตร 
  1.8 เสนอแนะแนวทางและวิธีการตรวจประเมินคุณภาพภายในใหแก คณะกรรมการ
ผูตรวจประเมินใชเปนมาตรฐานเดียวกัน 
  1.9 ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
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 2. ใหคณะและหลักสูตร ตามโครงสรางของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรจัดการ
ดําเนินการจัดระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในหนวยงานโดยยึดหลักปรัชญา วิสัยทัศนของ
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ตามองคประกอบคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัยท่ีได
กําหนดข้ันตอนตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับโครงสรางคณะ 
รวมท้ังใหนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาเปนแนวทางในการจดัทําระบบและ
กลไกการพัฒนาคณะ 
 3. ใหคณะและหลักสูตรตามโครงสรางของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหมี
ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิตซ่ึงอาจเพ่ิม
หรือลด เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหนาท่ีของหนวยงานเปนหลัก ดังตอไปนี ้
  ภาวะผูนําและระบบการบริหารจัดการ 
  หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาการตาง ๆ  
  คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 
  ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 
  หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน 
  อุปกรณการศกึษาตาง ๆ  
  สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการทางการศึกษา 
  การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
  องคประกอบอ่ืนตามท่ีคณะ เห็นสมควรท่ีแสดงความเปนเอกลักษณหรือจุดเดนของคณะ 
 

 แนวทางดําเนนิการ (ตามนโยบายขอ 2) 
 1. ใหคณะกรรมการประจําคณะตามโครงสรางของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
หนาท่ีพัฒนาระบบบริหารแบบบริหารคุณภาพและติดตามการประกันคุณภาพภายในหนวยงานให
เปนไปตามองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ 
 2. ใหคณะกรรมการประจําคณะตามโครงสรางของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ 
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 3. ใหมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามโครงสรางของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรทุกปการศกึษาจากผูตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําคณะและมหาวิทยาลัย 
โดยยดึองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางในการดําเนนิงาน 
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 4. ใหคณะกรรมการประจําคณะตามโครงสรางของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
นําผลการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพภายในประจํา
มหาวิทยาลัยมาจัดทําแผนพฒันาคุณภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยางตอเนื่อง 
 5. ใหคณะกรรมการประจําคณะตามโครงสรางของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เผยแพรกจิกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาท่ีไดดําเนนิการไปท้ังภายในและภายนอกคณะ เพือ่
ประชาสัมพันธคุณภาพการศึกษาของแตละหลักสูตร และสนับสนนุใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
สรางระบบคุณภาพ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีในการสรางคุณภาพใหเกิดข้ึนในคณะ
วิทยาการจัดการ 
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ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยทุธ 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 

สรางมาตรฐานการเรียนการ
สอนและการบริหารท่ีไดรับ
การยอมรับของ  ผูใชบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 

การเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และความตระหนัก
ในคุณคาทาง 

ศิลปวัฒนธรรมในแตละ
หลักสูตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 

สรางโอกาสการเรียนรู 

ตลอดชีวิต 

เปาประสงค 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตาม

มาตรฐานหลักสูตรและไดรับการบริการ

เปาประสงค 1.2 ผูปกครองและผูมีสวน

ไดสวนเสียพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต 

เปาประสงค 2.1 บัณฑิตไดรับการเรียนรู

เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรม 

เปาประสงค 2.2 สังคมไดรับการบริการ

ทางวิชาการและเปดโอกาสใหสังคมมี

สวนรวม 

เปาประสงค 3.1 บุคคลภายในและ

ภายนอกไดรับการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

กลยุทธ 1.1.1 สรางมาตรฐานการ

เรียนการสอน 

กลยุทธ 2.1.1 จัดกิจกรรม

สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

ในทุกรายวิชา และสรางกิจกรรม

ทางศิลปะ และวัฒนธรรมท้ังใน

และนอกชั้นเรียน  

กลยุทธ 2.2.1 การบริการทาง 

วิชาการดานการสงเสริม 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

กลยุทธ 3.1.1 สรางโครงการ   

อบรมทางวิชาการ 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 

 
 
 
 

 
 
เปาประสงค 1.1  บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและไดรับการบริการตาม 

มาตรฐานการบริหารหลักสูตร 
กลยุทธ 1.1.1      สรางมาตรฐานการเรียนการสอน 

หนวย: บาท 
เงินนอกงบประมาณ งาน/โครงการ งบประมาณ

แผนดิน ภาคปกต ิ ภาค 
สมทบ 

เงิน 
อื่น ๆ 

รวม ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
กิจกรรม 
1.1 ประชุมปฏิบัติการสรางระบบประกัน 
       คุณภาพภายใน              

50,000 - 50,000 - 100,000 สํานักงานคณบดี
คณะ
มนุษยศาสตร 
และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ของคณะฯ 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
กิจกรรม 
 2.1 จางอาจารยพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/49 และ  
       ภาคเรียนที่ 1/50  
 2.2 เชิญผูเชี่ยวชาญ/วิทยากรมาบรรยาย 
 2.3 จัดหา และจัดทําส่ือการสอนหลักสูตรใน  
       สังกัดคณะฯ  
 2.4 พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา        

572,000 
 

- - - 572,000 สํานักงานคณบดี
คณะ
มนุษยศาสตร 
และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตรใน
สังกัด 
 

3. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสํานักงาน
คณบด ี

994,000 - - - 994,000 สํานักงานคณบดี
คณะ

ประเด็นยุทธศาสตร 1 
สรางมาตรฐานการเรียนการสอนและการบริหารที่ไดรับการยอมรับของผูใชบริการ 
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เงินนอกงบประมาณ งาน/โครงการ งบประมาณ
แผนดิน ภาคปกต ิ ภาค 

สมทบ 

เงิน 
อื่น ๆ 

รวม ผูรับผิดชอบ 

   กิจกรรม 
 3.1 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 
 3.2 จัดซอมบํารุง 
 3.3 จัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ       

มนุษยศาสตร 
และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตรใน
สังกัด 

4. โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตร 
    และสังคมศาสตร 
กิจกรรม 
 4.1 จัดทําส่ือสิ่งพิมพ 
 4.2 จัดทํา website ประชาสัมพันธ 

300,000 - - - 300,000 สํานักงานคณบดี
คณะ
มนุษยศาสตร 
และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตรใน
สังกัด 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กิจกรรม 
5.1 จัดสงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนา 
5.2 จัดสงบุคลากรนําเสนอผลงาน 
5.3 จัดอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 
      บุคลากรดานการสอนและการปฏิบัติงาน 

780,000 - - - 780,000 สํานักงานคณบดี
คณะ
มนุษยศาสตร 
และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตรใน
สังกัด 

6. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรูของ   
นักศึกษา (กิจกรรมนักศึกษา) 
กิจกรรม  
6.1 จัดอบรมทักษะวิชาชีพนักศึกษา 
6.2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

- 135,760 107,080 - 242,840 สํานักงานคณบดี
คณะ
มนุษยศาสตร 
และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตรใน
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เงินนอกงบประมาณ งาน/โครงการ งบประมาณ
แผนดิน ภาคปกต ิ ภาค 

สมทบ 

เงิน 
อื่น ๆ 

รวม ผูรับผิดชอบ 

สังกัด 
7. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรม 
7.1 ประชุมดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  
7.2 จัดทําหลักสูตรใหม ปการศึกษา 2551  
       จํานวน 1 หลักสูตร 

83,000 - - - 83,000 คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร 
 

 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ระดับกลยุทธ) 
 1. เอกสารมาตรฐานหลักสูตร  จํานวน 8 หลักสูตร 
 2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  รอยละ 75 

3. จํานวนหลักสูตรใหมและ/หรือจํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา จํานวน 1 หลักสูตร 
4. รอยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติตามเกณฑการพัฒนาอาชีพ  รอยละ 70 
5. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  รอยละ 95 
6. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการดานระบบการประกนัคุณภาพภายใน  ระดับท่ี 3 
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เปาประสงค 2.1    บัณฑิตไดรับการเรียนรูเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และคุณคาของ 

ศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธท่ี 2.1.1      จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมในทุกรายวิชา และสราง 

กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในและนอกช้ันเรียน 
 

หนวย: บาท 
เงินนอก

งบประมาณ 
งาน/โครงการ งบประมาณ

แผนดิน 
ภาค
ปกติ 

ภาค 
สมทบ 

เงินอ่ืน ๆ รวม ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 

100,000    100,000 สํานักงาน
คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร 

และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ในสังกัด 

 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ระดบักลยุทธ) 
1.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรม  ระดับท่ี 3 
2. จํานวนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณการกับพันธกจิการเรียนการสอน  จํานวน 

110  กิจกรรม 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  

และความตระหนักในคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม 
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เปาประสงค 2.2  สังคมไดรับการบริการทางวิชาการและเปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวม 
กลยุทธท่ี 2.2.1   การบริการทางวิชาการดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

หนวย: บาท 
เงินนอก

งบประมาณ 
งาน/โครงการ งบประมาณ

แผนดิน 
ภาค
ปกติ 

ภาค 
สมทบ 

เงินอ่ืน ๆ รวม ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 

50,000 - - - 50,000 สํานักงานคณบดี
คณะ
มนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
หลักสูตรใน
สังกัด 

 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ระดับกลยุทธ) 
1. มีกิจกรรมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมอยางนอยปการศึกษาละ 1 โครงการ 
2. รอยละของความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมของมหาวทิยาลัยท่ีรวมมือกับองคกร

ภายนอก  รอยละ 90 
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เปาประสงค 3.1    บุคคลภายในและภายนอกไดรับการเรียนรูตอเนื่อง 
กลยุทธท่ี 3.1.1     สรางโครงการอบรมทางวิชาการ 
 

หนวย: บาท 
เงินนอก

งบประมาณ 
งาน/โครงการ งบประมาณ

แผนดิน 
ภาค
ปกติ 

ภาค 
สมทบ 

เงินอ่ืน ๆ รวม ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
กิจกรรม 
1.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแก
ชุมชน  ทองถ่ิน 

120,000 - - - 120,000 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
และหลักสูตร
ในสังกัด 

 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ระดับกลยุทธ) 

1. มีโครงการอบรมทางวิชาการอยางนอยปการศึกษาละ  2  โครงการ 
2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ  รอยละ 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 
สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 
 

 
 

เปาประสงค 1.1  บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและไดรับการบริการตาม 
มาตรฐานการบริหารหลักสูตร 

กลยุทธ 1.1.1      สรางมาตรฐานการเรียนการสอน 
 

หนวย: บาท 
เงินนอกงบประมาณ งาน/โครงการ งบประมาณ

แผนดิน ภาคปกต ิ ภาค 
สมทบ 

เงิน 
อื่น ๆ 

รวม ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
กิจกรรม 
1.1 ประชุมปฏิบัติการสรางระบบประกัน 
       คุณภาพภายใน              

50,000 - 50,000 - 100,000 สํานักงานคณบดี
คณะ
มนุษยศาสตร 
และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ของคณะฯ 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
กิจกรรม 
 2.1 จางอาจารยพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/49 และ  
       ภาคเรียนที่ 1/50  
 2.2 เชิญผูเชี่ยวชาญ/วิทยากรมาบรรยาย 
 2.3 จัดหา และจัดทําส่ือการสอนหลักสูตรใน  
       สังกัดคณะฯ  
 2.4 พัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษา        

572,000 
 

- - - 572,000 สํานักงานคณบดี
คณะ
มนุษยศาสตร 
และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตรใน
สังกัด 

3. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสํานักงาน
คณบด ี
   กิจกรรม 
 3.1 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 
 3.2 จัดซอมบํารุง 

994,000 - - - 994,000 สํานักงานคณบดี
คณะ
มนุษยศาสตร 
และ
สังคมศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 
สรางมาตรฐานการเรียนการสอนและการบริหารที่ไดรับการยอมรับของผูใชบริการ 
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เงินนอกงบประมาณ งาน/โครงการ งบประมาณ
แผนดิน ภาคปกต ิ ภาค 

สมทบ 

เงิน 
อื่น ๆ 

รวม ผูรับผิดชอบ 

 3.3 จัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ       และ
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตรใน
สังกัด 

4. โครงการประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตร 
    และสังคมศาสตร 
 
กิจกรรม 
 4.1 จัดทําส่ือสิ่งพิมพ 
 4.2 จัดทํา website ประชาสัมพันธ 

300,000 - - - 300,000 สํานักงานคณบดี
คณะ
มนุษยศาสตร 
และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตรใน
สังกัด 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
กิจกรรม 
5.1 จัดสงบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนา 
5.2 จัดสงบุคลากรนําเสนอผลงาน 
5.3 จัดอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 
      บุคลากรดานการสอนและการปฏิบัติงาน 

780,000 - - - 780,000 สํานักงานคณบดี
คณะ
มนุษยศาสตร 
และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตรใน
สังกัด 

6. โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรูของ   
นักศึกษา (กิจกรรมนักศึกษา) 
กิจกรรม  
6.1 จัดอบรมทักษะวิชาชีพนักศึกษา 
6.2 ศึกษาดูงานสถานประกอบการ 

- 135,760 107,080 - 242,840 สํานักงานคณบดี
คณะ
มนุษยศาสตร 
และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตรใน
สังกัด 
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เงินนอกงบประมาณ งาน/โครงการ งบประมาณ
แผนดิน ภาคปกต ิ ภาค 

สมทบ 

เงิน 
อื่น ๆ 

รวม ผูรับผิดชอบ 

7. โครงการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรม 
7.1 ประชุมดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  
7.2 จัดทําหลักสูตรใหม ปการศึกษา 2551  
       จํานวน 1 หลักสูตร 

83,000 - - - 83,000 คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตร 
 

 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ระดับกลยุทธ) 
1.  เอกสารมาตรฐานหลักสูตร  จาํนวน 8 หลักสูตร 
2.   รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ  รอยละ 75 
3. จํานวนหลักสูตรใหมและ/หรือจํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนา จาํนวน 1 หลักสูตร 
4. รอยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติตามเกณฑการพัฒนาอาชีพ  รอยละ 70 

5. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ  รอยละ 95 

6. รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการดานระบบการประกนัคุณภาพภายใน  ระดับท่ี 3 
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เปาประสงค 2.1    บัณฑิตไดรับการเรียนรูเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และคุณคาของ 
ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธท่ี 2.1.1      จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมในทุกรายวิชา และสราง 
กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในและนอกช้ันเรียน 

 

หนวย: บาท 
เงินนอกงบประมาณ งาน/โครงการ งบประมาณ

แผนดิน ภาคปกต ิ ภาค 
สมทบ 

เงินอื่น ๆ รวม ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 

100,000    100,000 สํานักงาน
คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร 

และ
สังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสูตรใน
สังกัด 
 

 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ระดับกลยุทธ) 
1.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรม  ระดับท่ี 3 
2. จํานวนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณการกับพันธกจิการเรียนการสอน  จํานวน 

110 กิจกรรม 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 
การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  

และความตระหนกัในคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม 
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เปาประสงค 2.2  สังคมไดรับการบริการทางวิชาการและเปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวม 
กลยุทธท่ี 2.2.1   การบริการทางวิชาการดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

หนวย: บาท 
เงินนอกงบประมาณ งาน/โครงการ งบประมาณ

แผนดิน ภาคปกต ิ ภาค 
สมทบ 

เงินอื่น ๆ รวม ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทย 50,000 - - - 50,000 สํานักงาน
คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 
และ
คณะกรรมการ
หลักสูตรใน
สังกัด 
 

 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ระดับกลยุทธ) 
1.   มีกิจกรรมเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมอยางนอยปการศึกษาละ 1 โครงการ 
2. รอยละของความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมของมหาวทิยาลัยท่ีรวมมือกับองคกร

ภายนอก  รอยละ 90 
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เปาประสงค 3.1    บุคคลภายในและภายนอกไดรับการเรียนรูตอเนื่อง 
กลยุทธท่ี 3.1.1     สรางโครงการอบรมทางวิชาการ 
 

หนวย: บาท 
เงินนอกงบประมาณ งาน/โครงการ งบประมาณ

แผนดิน ภาคปกต ิ ภาค 
สมทบ 

เงินอื่น 
ๆ 

รวม ผูรับผิดชอบ 

1. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
กิจกรรม 
1.1 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูแกชุมชน   
      ทองถ่ิน 

120,000 - - - 120,000 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

และหลักสูตรใน
สังกัด 

 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (ระดับกลยุทธ) 
1. มีโครงการอบรมทางวิชาการอยางนอยปการศึกษาละ  2  โครงการ 
2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการ  รอยละ 75 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 3 

สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
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รายนามผูบรหิารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

สํานักงานคณบด ี
1.  ผูชวยศาสตราจารย เฉิดฉิน  สุกปล่ัง    คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                      
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร  รองคณบดีฝายวิชาการ                                      
3.  ผูชวยศาสตราจารย เฟองฟา  บุญถนอม             รองคณบดีฝายบริหาร     
4.  ดร.บุบผา  อยูทรัพย     ผูชวยคณบด ี
5.  นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวโิรจน   หัวหนาสํานักงานคณบด ี
 

ผูแทนคณาจารยประจําคณะ 
1.  ผูชวยศาสตราจารย มัชมน  เรขาศิลา   ผูแทนอาจารยขาราชการ 
2.  นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธ์ิ    ผูแทนอาจารยประจําตามสัญญาจาง 
 

หลักสูตร   
1.  นางรักษศิริ  ชุณหพนัธรักษ           ประธานหลักสูตรภาษาไทย        
2.  นางอภิรดี ผลประเสริฐ            ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ    
3.  ผูชวยศาสตราจารย กาญจนา ชาตตระกูล  ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ     
4.  นางสาวพมิพวัลคุ  สุวรรณทัต     ประธานหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ    
5.  นางสาวอุษา  จิระวัฒนาสมกุล    ประธานหลักสูตรนิติศาสตร            
6.  นางสาวปทุมพร  โพธ์ิกาศ     ประธานหลักสูตรจิตวิทยา               
7.  นายบุญสม พิมพหนู              ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร         
8.  ผูชวยศาสตราจารย รุงภพ  คงฤทธ์ิระจัน        ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร    
9.  รองศาสตราจารย โกสุม  สายใจ                ประธานหลักสูตรศิลปกรรม             
10. ผูชวยศาสตราจารย ชวลิต  สวัสดิ์ผล   ประธานหลักสูตรพัฒนาชุมชน       
11. นายปรัชญา  พิระตระกูล    ประธานหลักสูตรการออกแบบแฟช่ัน 
12. นายศรีธน  มีแตม     ประธานหลักสูตรการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 
13. นายบรรพต  พิจิตรกําเนดิ    ประธานหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ  
                                                                                                สารนิเทศศาสตร           
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.  นายมนุชญ   วัฒนโกเมร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
2.  นายฐานนัท   วรรณโกวิท  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
3.  นายสันติ   บางออ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
4.  นางพิมพอุไร   ลิมปพัทธ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
5.  ผูชวยศาสตราจารย ธีระ นุชเปยม   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
6.  ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ ทองงอก  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
7.  นายสุพรรณ   กาญจนสุธรรม  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตร ตําแหนง (ประจําหลักสูตร) 

หลักสูตรภาษาไทย 
1. นางรักษศิริ ชุณหพนัธรักษ 
2. ผศ.สันทนี บุญโนทก 
3. นางสาวเบญจมาศ ขําสกุล 
4. นางสาวธิติรัตน  วิเชียรมงคลกุล 
5. นางสาวสิริมา  เชียงเชาวไว 
6. นางสาวฉววีรรณ ทองประสิทธ์ิ 

 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

เลขานุการประจําหลักสูตร 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

1. นางอภิรดี ผลประเสริฐ 
2. ผศ.ดร.สมโภชน พนาวาส 
3. ผศ.มัชมน เรขาศิลา 
4. ผศ.ดร.ตวงพร สมสมัย 
5. ผศ.นิตยา วยัโรจนวงศ 
6. นางสาวภัชราวไล ไกรแสงศรี 

 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

เลขานุการประจําหลักสูตร 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1. ผศ.กาญจนา ชาตตระกูล 
2. ผศ.เบญจมาศ บัวกันต 
3. นางวิลาสินี พลอยเล่ือมแสง 
4. นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา  

 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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หลักสูตร ตําแหนง (ประจําหลักสูตร) 
5. นางสาวทัดดาว จิระสวัสดิ ์
6. นางสาวขวัญสุดา ดีศิริ 

กรรมการ 
เลขานุการประจําหลักสูตร 

หลักสูตรภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 
1. นางสาวพิมพวัลคุ สุวรรณทัต 
2. ดร.บุบผา อยูทรัพย 
3. นางสาวยุพนิ พิพัฒนพวงทอง 
4. นางอรพรรณ สุริยพันธุ 
5. นายจักรกฤษณ วุฒิศิวะชาติกุล 

 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

หลักสูตรนิติศาสตร 
1. นางสาวอุษา จริะวัฒนาสมกลุ 
2. นายกิตติ  นีรมิตร 
3. นางสาวสุภาภรณ  เกล้ียงทอง 
4. นายอิษวัต สุจมินัสกุล  
5. นายโชคดี  นพวรรณ 
6. นายพิสุทธ์ิ  ชุษณะโชติ 

 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

เลขานุการประจําหลักสูตร 
หลักสูตรจิตวิทยา 

1. นางสาวปทุมพร โพธ์ิกาศ 
2. นางสาวอัมพร ศรีประเสริฐสุข 
3. นายชนะ ธนะสาร 
4. นายพิสิทธ์ิ ธงพุดซา 
5. นางสาวโฉมสมร เหลือโกศล 
6. นางศศิชา เพชรสีเขียว 

 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

เลขานุการประจําหลักสูตร 
หลักสูตรรัฐศาสตร 

1. นายบุญสม พมิพหน ู
2. นายยอดชาย ชุติกาโม 
3. นายไชยวัฒน เผือกคง 
4. นางสาวณฐิญาณ งามขํา 
5. นายธนภัทร ปจฉิม 
6. นางสาวกฤตยา  รอดรวมมิตร 

 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

เลขานุการประจําหลักสูตร 
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หลักสูตร ตําแหนง (ประจําหลักสูตร) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

1. ผศ.รุงภพ คงฤทธ์ิระจัน 
2. นายสมศักดิ์ เจริญพูล 
3. ผศ.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล 
4. นายเขมภัทท เย็นเปยม 
5. นางสาวเอกอนงค ศรีสําอางค 
6. นายปราการ  รอดปรีชา 

 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

เลขานุการประจําหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรม 

1. รศ.ดร.โกสุม สายใจ 
2. นายปฤณัต นจันฤตย 
3. นางสาวสันทนีย ยะสารวรรณ 
4. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ 
5. ผศ.วรรณา พิเชฐพฤทธ 
6. นางสาวสุพัชชา ถาวร 

 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

เลขานุการประจําหลักสูตร 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

1. นายบรรพต พจิิตรกําเนดิ 
2. นางสาวอาภาภรณ อังสาชน 
3. นางสาวสายสุดา ปนตระกูล 
4. นางสาวฐิติยา เนตรวงษ 
5. นายไพโรจน แกวเขียว 
6. นางสาวอัญชลี ชนเจริญ 

 
ประธานหลักสูตร 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

เลขานุการประจําหลักสูตร 
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โครงสรางการแบงสวนราชการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          งานเลขานุการ

งานนโยบายและแผน

งานธุรการและสารบรรณ 

งานการคลังและพัสดุ 

งานประสานงานวิชาการ และงานโครงการพิเศษ 

 คณะกรรมการประจําคณะ 

สํานักงานคณบด ี

คณบด ี

รองคณบด ี
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 คณะกรรมการประจําคณะ 

โครงสรางการบริหารงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 
        
 
 
 
 
 

      
  
  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบด ี

หัวหนาสํานักงานคณบดี อาจารยประจําคณะ 

เลขานุการ 

ผูประสานงานวิชาการ 

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณบดี 

รองคณบดี 

อธิการบดี 

เจาหนาที่ธุรการและสารบรรณ 
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 หลักสูตรท่ีเปดสอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  
จํานวน 3 สาขาวิชา 13 หลักสูตร  

สาขาวิชา  หลักสูตร ปการศึกษา 
ท่ีเปดดําเนินการ 

ระยะเวลา 
การศึกษา 

ศิลปศาสตร 
 

- หลักสูตรภาษาไทย 
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
- หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ 
- หลักสูตรภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 
- หลักสูตรจิตวิทยา 
- หลักสูตรบรรณารักษศาสตร  
   และสารนิเทศศาสตร 
- หลักสูตรรัฐศาสตร 
- หลักสูตรศิลปกรรม 
- หลักสูตรพัฒนาชุมชน 
- หลักสูตรออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 
- หลักสูตรออกแบบแฟช่ัน 

พ.ศ. 2543 
พ.ศ. 2529 
พ.ศ. 2529 
พ.ศ. 2541 
พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2534 
 
พ.ศ. 2547 
พ.ศ. 2531 
พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2548 
พ.ศ. 2548 

4 ป 
4 ป 
4 ป 
4 ป 
4 ป 
4 ป 
4 ป 
4 ป 
4 ป 
4 ป 
4 ป 
4 ป 

นิติศาสตร - หลักสูตรนิติศาสตร พ.ศ. 2545 4 ป 
รัฐประศาสนศาสตร - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2543 4 ป 
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จํานวนอาจารยและบุคลากร 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําท้ังส้ิน จํานวน 217 คน ลาศึกษาตอ  จํานวน 
33 คน  แยกตาม ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิ ดังตาราง 

 

ตารางจํานวนอาจารย จําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ 
 

ประเภท ศ. ร.ศ. ผ.ศ. อาจารย รวม 
1. ขาราชการ 0 4 26 34 64 
2. พนักงานราชการ 0 0 0 3 3 
3. อาจารยตามสัญญาจาง 0 1 12 137 150 
รวม (คน) 0 5 38 174 217 
รอยละ 0.00 2.30 17.51 80.18 100 

 

ตารางจํานวนอาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

อาจารยประจํา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
1. ขาราชการ 15 43 6 64 
3. พนักงานราชการ 0 3 0 3 
2. อาจารยตามสัญญาจาง 9 119 22 150 

รวม (คน) 24 165 28 217 
รอยละ 11.06 76.04 12.90 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
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ภาคการศึกษา / สาขา FTES ท่ีปรับคาระดับบัณฑิตศึกษาเปนปริญญาตรี 

ภาคเรียนท่ี 1 / 2550  สังคมศาสตร 
/ มนุษยศาสตร 

13,251.92 

ภาคเรียนท่ี 2 / 2550  สังคมศาสตร 
/ มนุษยศาสตร 

2,252.00 

 

 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคสมทบท้ังส้ินจาํนวน 

1,571 คน จําแนกตามหลักสูตร 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 บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ

ศาสตร 
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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ภาคปกติ ภาคสมทบ

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ แบงเปนนักศึกษา ภาคปกติ 
จํานวน 1,004 คน นักศึกษาภาคสมทบ จํานวน 207 คน แยกตามหลักสูตรได ดังนี ้
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จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท้ังหมดทุกระบบ 
 

หลักสูตร ป 50 ป 49 ป48 ป 47 ป 46 ลงไป รวม 
นิติศาสตร 226 342 466 434 252 1,720 
รัฐประศาสนศาสตร 316 321 415 426 219 1,697 
จิตวิทยา 92 79 81 77 11 340 
ภาษาไทย 59 53 113 38 12 275 
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ - - 9 7  16 
ศิลปกรรม - - 9 143 174 326 
บรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร 

- - 78 90 87 255 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 200 180 151 183 72 786 
รัฐศาสตร 101 150 191 177 - 619 
พัฒนาชุมชน - - 6 5 - 11 
ภาษาอังกฤษ 129 218 136 155 69 707 
การออกแบบแฟช่ัน  1 3 - - 4 
การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 24 25 11 - - 60 

รวม 1,147 1,369 1,669 1,735 896 6,816 
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อาคารสถานท่ี 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีหนวยงานในสังกัดประจําอยู ณ อาคารตางๆ ท้ังใน
มหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษา ดังนี้ 

 

อาคารสถานท่ี หนวยงาน 
อาคาร ชั้น หอง 

ศูนยการศึกษา 

สํานักงานคณบดี อาคาร 1 1 1110 - 
หลักสูตรภาษาไทย อาคาร 1 1 1107 - 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ 
สารนิเทศศาสตร 

อาคาร 1 1 1102/1 - 

หลักสูตรจิตวิทยา อาคาร 1 1 1118/2 - 
หลักสูตรพัฒนาชุมชน อาคาร 1 1 1117 - 
หลักสูตรรัฐศาสตร อาคาร 3 1 1115 ศูนยสุโขทัย 
หลักสูตรนิติศาสตร อาคาร 3 2 329,1216 - 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ อาคารภาษาตางประเทศ 1 - ศูนยดุสิต 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ อาคารภาษาตางประเทศ 1 - ศูนยดุสิต 
หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ อาคารภาษาตางประเทศ 1 - - 

หลักสูตรศิลปกรรม - - - ศูนยธนาลงกรณ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร - - 1115 ศูนยสุโขทัย 

หลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ - - - ศูนยสุพรรณบุรี 
หลักสูตรการออกแบบแฟช่ัน - - - ศูนยสุพรรณบุรี 
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โครงการเดนดานการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางมาตรฐาน 
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน : เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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โครงการเดนดานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        โครงการวิจัยการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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               โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย 
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โครงการเดนดานการบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              โครงการอบรมภาษาจีนสําหรบัครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รุนท่ี 1 และ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาท่ี 
          สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุนท่ี 1 
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                                โครงการพัฒนาความรูการบรหิารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน  
                          “โครงการบริการวิชาการสูชุมชน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              โครงการคายอาสาพัฒนาเยาวชน “โครงการบริการวิชาการสูชุมชน” 
โครงการเดนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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                           โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการจัดนิทรรศการภาพ เนื่องในวาระครบ 58 ปแหงการสถาปนา                    
    สาธารณรฐัประชาชนจีน 

โครงการเดนดานการพัฒนานักศึกษา 
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  การแขงขันกีฬาประมวลเกมส ครั้งท่ี 8 

 
   

 
 
 

 
 

                        โครงการสงเสริมจริยธรรมแกนกัศึกษาคณะ 
    มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 1        

 
 
 
 
 
 

โครงการคายสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งท่ี 5 
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     โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปนบณัฑิตท่ีพึงประสงค 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

โครงการ ลดมลพิษใชชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
วิชาชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงาน 

และผลการประกันคุณภาพ เทียบกับเกณฑ 
    และเทียบกับเปาหมายในรอบปปจจุบัน 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ  
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  
 
 

ตัวบงชี ้จํานวน 2 ตัวบงชี ้ประกอบดวย  
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 

และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ  
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

 

ตัวบงชี้ท่ี1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม แผนใหครบทุกภารกิจ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับ

ภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด 

ความสําเร็จของการดําเนินงาน  
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ

รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน  
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง  
 

เกณฑการประเมิน :  
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานอยูระดับที่ 6 ตาม

เกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้    
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดปรัชญาเปนลายลักษณอักษร (มนส.1.1.1.1) 
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและ 

แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (มนส. 1.1.2.1) 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน (มนส.1.1.2.1), (มนส.1.1.3.1) 
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินการตามแผน (มนส. 1.1.4.1) 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ และมีการรายงานผลตอ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย (มนส.1.1.5.1) 
6. คณะมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงและความสอดคลอง ที่สามารถตอบสนองโดยตรงตอ 

กลยุทธของมหาวิทยาลัย (มนส.1.1.6.1), (มนส.1.1.6.2), (มนส.1.1.6.3) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดเปาหมายทีเ่กณฑมาตรฐานอยูระดับที่  5    
แตผลการดําเนินงานอยูที่ระดับ 6  คือ บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 5  ( 2 คะแนน) ผานระดับ 6 2 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศนและมีแผนการปฏิบัติตามตัว
บงชี้ที่กําหนดเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ครบทุกภารกิจของคณะ  
 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 

มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 1.1.1.1 http://dusithost.dusit.ac.th/~human/   
มนส. 1.1.2.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2551  
มนส. 1.1.3.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2550   
มนส. 1.1.4.1 การรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล (ในระบบ Manual) 

ขอมูลของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ณ  เดือน
กุมภาพนัธ 2551 

 

มนส. 1.1.5.1 ผลการดําเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ป 2550 ของ
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

มนส. 1.1.6.1 บทวิเคราะหแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ฯ  
มนส. 1.1.6.2 บทวิเคราะหแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ฯ  
มนส. 1.1.6.3 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด  
                              

ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 

สูตรคํานวณ การคิดรอยละตัวบงชี้นี้ คํานวณมาจาก  
 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย x 100 
                            จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณทั้งหมด 
 

เกณฑการประเมิน :  

 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายตามตัว
บงชี้จํานวน 33 ตัวบงชี้ จากจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการจํานวน 33 ตัวบงชี้  คิดเปนรอยละ 
100  (มนส.1.2.0.1) 
  
ตารางที่ 1.2 / 1  แสดง การบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติการตามแผน  

รายการ หนวย ป งปม. 2550 / 2551  
(มิ.ย. 50 – พ.ค. 51) 

ตัวตั้ง           จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ที่บรรลุเปาหมาย ตัวบงชี ้ 33 
ตัวหาร         จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ตัวบงชี ้ 33 
ผล                รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน รอยละ 100 
เปาหมาย    รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน รอยละ 90 
 
 การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนในภารกิจดานตางๆ ของคณะ โดยกําหนดเปาหมายที่เกณฑมาตรฐานอยูระดับที่  รอย
ละ 90   ผลการดําเนินงานอยูที่ รอยละ 100  คือ บรรลุเปาหมาย 
 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74  บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100  
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.)  

รอยละ 90 (3 คะแนน) 100% 3 คะแนน 
 
จุดแข็ง 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถกําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานตามแผน  
 

จุดออน 
 -  
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของตัวบงชี้อยางตอเนื่อง 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 1.2.0.1 แบบฟอรม มสด.1.2, กพร.3 (3.1–3.3)  
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  
 
 

ตัวบงชี้ จํานวน 12 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 
 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 
 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับ   

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง  
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของ

หลักสูตร    ที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร 
รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา  

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
 

เกณฑการประเมิน : 

 

 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานอยูที่ระดับ 6 ซ่ึง
บรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใชระบบกลไกการเปดและปดหลักสูตรตาม
โครงสรางการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย คือ  มีสภาวิชาการซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ
จากผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมท้ังผูแทนจากคณะตาง ๆ  เปนกรรมการ  ปฏิบัติ
หนาที่ในการพิจารณาการเปด – ปดหลักสูตร  (มนส. 2.1.1.1) ตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ (มนส.2.1.1.2)  และแนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร สาขาวิชา (มนส.
2.1.1.3) รวมท้ังคณะไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการแจงขอปดหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  (มนส.2.1.1.4),(มนส.2.1.1.5) 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 5 ขอแรก  มีการดําเนนิการครบ 6 ขอแรก  



 

          
 

60

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรใน
แผนการผลิตบัณฑิต   โดยเสนอเปนแผนการเปดรับนักศึกษาในแตละปการศึกษาเสนอตอสภา
วิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  (มนส.2.1.2.1) 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม
และปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (สกอ.)  ในปการศึกษา 2550 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปด – ปด และรับโอนหลักสูตรมาบริหารงานใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยจัดทําหลักสูตรใหมเพื่อใชในปการศึกษา 2551 จํานวน 2 
หลักสูตร  คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (มนส.2.1.3.1)  หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
(มนส.2.1.3.2)    หลักสูตรที่กําลังดําเนินการเพื่อใชในปการศึกษา 2552  จํานวน 6 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรภาษาไทย   หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  หลักสูตรนิติศาสตร  หลักสูตรรัฐศาสตร  หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร    และหลักสูตรศิลปกรรม แขนงการออกแบบนิเทศศิลป อีกทั้งปดหลักสูตร
จํานวน 4  หลักสูตร คือ บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  (พัฒนาเปนหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  หลักสูตรฝรั่งเศสธุรกิจ หลักสูตรการออกแบบ
แฟชั่นและหลักสูตรการออกแบบสิ่งพิมพ  เนื่องจากมีนักศึกษาสมัครเรียนนอย   บุคลากรประจํา
หลักสูตรที่ปดการเรียนการสอนยังคงมีภาระงานสอนใหแกนักศึกษาหลักสูตรอื่น  เชน บุคลากร
หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจสอนใหกับนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  คณะวิทยาการ
จัดการ    บุคลากรหลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและหลักสูตรการออกแบบสิ่งพิมพสอนนักศึกษาให
หลักสูตรศิลปกรรม แขนงการออกแบบนิเทศศิลป 

 4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตร
ประจําปการศึกษา  2550   ตามรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ. 02 - 07 (มนส.2.1.4.1) 

 5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการตาม
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ. 02 - 07 ไปปรับปรุงหลักสูตรดานการเรียนการสอนที่มี
ผูเรียนเปนสําคัญ  โดยการจัดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอน : เนนผูเรียนเปนสําคัญ”    วันที่  28 – 
30 พฤษภาคม 2550  ณ ระยองรีสอรท  จังหวัดระยอง  เพื่อใหผูสอนพัฒนาการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  (มนส. 2.1.5.1)   และยังจัดทําระบบอาจารยที่ปรึกษา  กําหนดภาระงานอาจารยที่
ปรึกษาทั้งดานวิชาการและสวนบุคคล  เพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาติดตามดูแลการศึกษาและการใชชีวิต
ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหประสบความสําเร็จตามแผนการเรียน  (มนส.2.1.5.2) 
 6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานวิชาชีพของแตละหลักสูตร อาทิ หลักสูตรนิติศาสตรไดรับการรับรอง
มาตรฐานจากเนติบัณฑิตยสภา (มนส.2.1.6.1)  เปนตน นอกจากนี้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
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หลักสูตรดวยการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  และไดรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 6 – 8  พฤษภาคม  2551 
(มนส.2.1.6.2) ถึง (มนส.2.1.6.21)  และ รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (มนส.
2.1.6.22) 
  

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะฯ มีผลการดําเนินการในตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนา และบริหารหลักสูตร  
ตามเกณฑมาตรฐานอยูที่ระดับ  6  ซ่ึงถือวาบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 6 (3 คะแนน) ผานระดับ 6 3 คะแนน 
 

 
จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐาน ของ สกอ. ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีนโยบายเรงรัดมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  
สงผลใหคณะฯ ดําเนินการใหแตละหลักสูตรจัดทําการประกันคุณภาพหลักสูตรดวยการจัดทํารายงาน
ผลการประเมินตนเองและเรงพัฒนาการดําเนินงานใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพของแตละหลักสูตร อาทิ หลักสูตร
นิติศาสตรไดรับการรับรองมาตรฐานจากเนติบัณฑิตยสภา  เปนตน 

 
จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการวิเคราะหและนําผลการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินการดําเนินการและการประกัน
คุณภาพ ทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา ไปปรับปรุงหรือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



 

          
 

62

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส.2.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งกรรมการสภาวิชาการและขอบังคับมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสวนดุสิตวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 
 

มนส.2.1.1.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของ  
มนส.2.1.1.3 แนวปฏิบัตกิารแจงปดหลักสูตร สาขาวิชา    
มนส.2.1.1.4 แนวทางปฏิบัติการแจงขอปดหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร   
 

มนส.2.1.1.5 แนวปฏิบัตกิารแจงปดหลักสูตร สาขาวิชา  
มนส.2.1.2.1 แผนการเปดรับนักศึกษาปการศึกษา 2550  
มนส.2.1.3.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
มนส.2.1.3.2 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
มนส.2.1.4.1 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ. 02 - 07  
มนส.2.1.5.1 สรุปผลการจัดอบรมการพัฒนาการเรียนการสอน : เนนผูเรียนเปน

สําคัญ,   
 

มนส.2.1.5.2 เอกสารระบบอาจารยที่ปรึกษา  
มนส.2.1.6.1 การรับรองมาตรฐานจากเนติบัณฑิตยสภา    
มนส.2.1.6.2 เอกสารการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตรภาษาไทย  
มนส.2.1.6.3 หลักสูตรภาษาไทย  
มนส.2.1.6.4 เอกสารการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
มนส.2.1.6.5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
มนส.2.1.6.6 เอกสารการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
มนส.2.1.6.7 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
มนส.2.1.6.8 เอกสารการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  
มนส.2.1.6.9 หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ  
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส.2.1.6.10 เอกสารการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตรจิตวิทยา  
มนส.2.1.6.11 หลักสูตรจิตวิทยา  
มนส.2.1.6.12 เอกสารการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตรบรรณารักษและ

สารนิเทศ 
 

มนส.2.1.6.13 หลักสูตรบรรณารักษและสารนิเทศ  
มนส.2.1.6.14 เอกสารการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตรนิติศาสตร  
มนส.2.1.6.15 หลักสูตรนิติศาสตร  
มนส.2.1.6.16 เอกสารการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตรรัฐศาสตร  
มนส.2.1.6.17 หลักสูตรรัฐศาสตร  
มนส.2.1.6.18 เอกสารการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  
มนส.2.1.6.19 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร  
มนส.2.1.6.20 เอกสารการประเมินตนเอง (SAR)  หลักสูตรศิลปกรรม  
มนส.2.1.6.21 หลักสูตรศิลปกรรม  
มนส.2.1.6.22 รายงานผลการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
                          

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการ       
จัดการศึกษาทุกหลักสูตร  
 2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร  
 3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  
 4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความ
ตองการของผูเรียน  
 5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ            
อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  

6. มีการประเมินผลความพงึพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุกหลักสูตร  
 7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสตูร  
 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการดําเนินงานผานระดับ 7 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
 1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดย  สนับสนุนใหหลักสูตรและ
บุคลากรจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมาอยางตอเนื่อง สําหรับการเตรียมการเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดประชุมคณะ ฯ 
เปนประจําทุกภาคเรียน เพื่อสรางความรูความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร  (มนส. 2.2.1.1)   สําหรับปการศึกษา 2550 นี้ คณะไดจัดโครงการประชุมเชิง 
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 ปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอน : เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ระหวางวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2550  ณ  
ระยองรีสอรท จังหวัดระยอง (มนส.2.2.1.2)  ผลของการจัดอบรมเปนแนวทางในการจัดทําแผนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับใชในการเรียนการสอนของปการศึกษา พ.ศ. 2551 ซ่ึงทําให
คณาจารยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความรูความเขาใจเปาหมายของการจัดการศึกษา 
และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา อีกทั้งยังสงบุคลากรเขารับการอบรมเรื่อง  “หลักสูตรการสอนแบบ 
Active learning”    วันที่  15 – 26  ตุลาคม  2550   ณ  มหาวิทยาลัยมอนทานาสเตท  สหรัฐอเมริกา  
(มนส. 2.2.1.3) เพื่อนําความรูดานการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ    ผลการเขารับการอบรมนํามา
จัดเปนโครงการเผยแพรแกบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อสรางกลไกการพัฒนาและการเรียนรูรวมกัน   

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร จากการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระหวางวันที่ 18 -20 มีนาคม 2551  ณ โรงแรมณุศา พลาญา แอนดสปา  
จังหวัดชลบุรี  (มนส.2.2.2.1) เพื่อพัฒนาคุณภาพและเกณฑมาตรฐานทางวิชาการในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป จํานวน 15 รายวิชา ตามหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงที่จะเปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2551  ทําใหคณาจารยไดรับความรูเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป  การออกแบบชั้นเรียน แนวการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการจัดทําชุดการสอน  
นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังมีการมุงเนนเรื่องออกแบบการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร โดยใชรูปแบบและสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย  เชน การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based Learning) การเรียนรูแบบแสวงหา
ความรูดวยตนเอง (Self Study) การเรียนรูจากการทํางาน (Work Based Learning) การเรียนรูจากการ
ตกผลึกทางความคิดแลวสรางเปนผลงาน  (Crystal Based Approach) การใชเทคโนโลยีเปนสื่อการ
เรียนรู  เชน การจัดทํา e- learning  บทเรียนออนไลน   ส่ือซีดี  การจัดทําซีดีนําเสนอผลงาน Project 
Work  การจัดทํา  Blog  เพื่อสรุปเนื้อหาบทเรียน   การวิจัยและการศึกษาเอกเทศโดยนักศึกษาเปนผู
กําหนดหัวขอและศึกษาดวยตนเองภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา  อีกทั้งยังมีการกําหนดแผน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงวัดการสรางศักยภาพ  คุณธรรมและจริยธรรมใหแกนักศึกษา (Rubric)   
รวมถึงการวัดผลประเมินผลตามแผนกิจกรรมดังกลาวอยางชัดเจน  สอดคลองกับสภาพการเรียนรูและ
พัฒนาการของผูเรียน  เปนตน    (มนส. 2.2.2.2) , (มนส. 2.2.2.3) 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสนับสนุนใหผูสอนใชส่ือและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร โดยใหจัดทําแนวการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (มนส. 2.2.3.1)  เชนการเรียนการสอนที่ที่ใชส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนบทเรียน e-
learning  (มนส. 2.2.3.2   http:// 202.183.233.68/dbs ) /  blackboard  /  English Dicovery / การจัดทํา  
Blog  (มนส. 2.2.3.3 http:// dusithost.dusit.ac.th/~human/e-port.html  )/ การจัดทํา web site และการ
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ใชบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงจัดบริการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย และหลากหลาย เชน ฐานขอมูลตาง ๆ   อีกทั้งยังเปดโอกาสใหนักศึกษาจัด
กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูนอกช้ันเรียน  การทัศนศึกษา  กิจกรรมการเรียนรูรวมกันนอกช้ันเรียนที่
เปนสวนหนึ่งของวิชาเรียน   เชน โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ (มนส. 2.2.3.4 หลักสูตรภาษาไทย) 
โครงการวัฒนธรรมสัญจร คร้ังที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มนส. 2.2.3.5) โครงการเรียนรูรวมกัน
แบงกันเติบโต  (มนส. 2.2.3.6)   โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมการเรียนรูดานภาษา การวางแผน
และการจัดการ  (มนส. 2.2.3.7)   โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม (มนส. 
2.2.3.8)  นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท (มนส. 2.2.3.9)   เพื่อเปนการสงเสริม
การเรียนรูการเสียสละและการทํางานเปนหมูคณะอีกดวย  และจัดทําฐานขอมูลระดับคณะและ
หลักสูตรเพื่อเปนสื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง  (มนส. 2.2.3.10) 

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย
เพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูนอกชั้นเรียนดวยการจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชนบท การทัศนศึกษา กิจกรรมการเรียนรู
รวมกันนอกชั้นเรียนที่เปนสวนหนึ่งของรายวิชา เชน โครงการสัมมนาวิชาการ เรียนรูภาษาอังกฤษ
จากเพลงประกอบภาพยนตร(มนส.2.2.4.1)  และโครงการคายอาสาพัฒนาชนบท (มนส. 2.2.4.2)   
เปนตน 
 5.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร โดย สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ
อิงพัฒนาการของผูเรียน  โดยการจัดอบรมใหความรูเร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอน : เนนผูเรียน
เปนสําคัญ”  (มนส. 2.2.5.1)  สงผลใหเกิดการจัดทําแนวการสอนที่อิงพัฒนาการของผูเรียน  (มนส. 
2.2.5.2)  ตลอดจนมีรายวิชาที่ภาคปฏิบัติ (มนส.2.2.5.3)เพื่อฝกทักษะและประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  รวมทั้งมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 
นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนที่จัดใหผูเรียน และอิง
พัฒนาการของผูเรียน และมีการนําผลประเมินมาปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนให
เต็มศักยภาพ มีการจัดทําแนวการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป 
และรายวิชาของแตละหลักสูตรที่มีการเปดสอน ซ่ึงทําใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
หลากหลาย มีการสรุปผลการสอนตามเกณฑ กพร. (มนส. 2.2.5.4)สงคณะพรอมกับการสงผลการ
เรียนในแตละภาคเรียน โดยมีขอมูลสรุปผลการสอนรายวิชาตางๆ ในประเด็นตอไปนี้ 

5.1 การบรรลุจุดประสงครายวิชา ในดานพุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย 
5.2 วิธีการและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   
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5.3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ ในดานจัดการเรียน
การสอน ปญหาการใชส่ือประกอบการสอน ปญหาการประเมินผลการเรียน  

5.4 แนวทางพัฒนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป  
นอกจากนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ยังจัดโครงการการเรียนซอมเสริมภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 มาหวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.2.5.5) เพื่อปรับ เปลี่ยน และสรางเจตคติที่ดี 
รวมถึงความมั่นใจตอการเรียนรู และการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัย และ
เตรียมความพรอม รวมทั้งปรับระดับความรูภาษาอังกฤษทั้งดานเนื้อหา และทักษะทางภาษาให
สามารถเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในมหาวิทยาลัยได 

6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตรโดยกํากับดูแลใหหลักสูตรและผูสอนแจง
แกนักศึกษาใหทําการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนตามแบบประเมินของสถาบันวิจัยและพัฒนา    ซ่ึงมหาวิทยาลัยมอบหมายให
ดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย   โดยการรายงานผลจะแจงในผูสอนและผูเกี่ยวของทราบทาง
อินเตอรเนต  (มนส. 2.2.6.1) 
 7. ปการศึกษา 2550  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสํารวจขอมูลการเรียนการสอนเมื่อ
ส้ินสุดภาคเรียน  เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดวยการแจงผลการ
ดําเนินงานในการประชุมคณะในปการศึกษาถัดไป   เพื่อหารือแนวทางพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 
(มนส. 2.2.7.1)  

 
 การบรรลุเปาหมาย 
 คณะ ฯ มีผลการดําเนินการในตัวบงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูที่
ระดับ 7  ซ่ึงบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่ระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

6 ขอ ( 2 คะแนน ) ผานระดับ 7 3 คะแนน 
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จุดแข็ง 
 คณะมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และสรางใหหลักสูตรตระหนกั
การจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารย
ผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา ที่สรางมาตรฐานความรูความสามารถของ
บัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยจัดทําแนวการสอนที่ใชกระบวนการและ
กิจกรรมการเรยีนรูที่หลากหลาย กระตุนใหผูเรียนเกดิการพัฒนาตนเอง และมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน รวมทั้งมีการสรุปผลการสอนตามเกณฑ กพร. ซ่ึงทําใหมีขอมูล
สําหรับพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการจัดทํารายงานผลการสอนทุกรายวิชา และมีระบบการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียน
อยางตอเนื่อง 
 

รายการหลักฐาน 
 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 2.2.1.1  บันทกึการประชุมคณะ  
มนส. 2.2.1.2 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการ

สอน : เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
หลักฐานเดียวกับ 
มนส.2.1.5.1 

มนส. 2.2.1.3 เอกสารสรุปผลการเขารับการอบรมหลักสูตรการสอน
แบบ Active Learning 

 

มนส.2.2.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรางมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 

มนส. 2.2.2.2  แนวการสอน  
มนส. 2.2.2.3 ตัวอยางการจดักิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
มนส. 2.2.3.1 แนวการสอน หลักฐานเดียวกับ 

มนส. 2.2.2.2 
มนส. 2.2.3.2    http:// 202.183.233.68/dbs  
มนส. 2.2.3.3 http:// dusithost.dusit.ac.th/~human/e-port.html    



 

          
 

69

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 2.2.3.4 โครงการวนัภาษาไทยแหงชาติ   
มนส. 2.2.3.5 โครงการวัฒนธรรมสัญจร คร้ังที่ 1 จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา   
 

มนส. 2.2.3.6 โครงการเรียนรูรวมกันแบงกันเติมโต  
มนส. 2.2.3.7 โครงการพัฒนาทักษะและสงเสริมการเรียนรูดานภาษา 

การวางแผนและการจัดการ 
 

มนส. 2.2.3.8 โครงการสัมมนาและศกึษาดงูานทางจิตวิทยา
อุตสาหกรรม 

 

มนส. 2.2.3.9 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท  
มนส. 2.2.3.10 เอกสารขอมูลสารสนเทศของคณะมนษุยศาสตรและ

สารสนเทศ  
 

มนส. 2.2.4.1 โครงการสัมมนาวิชาการเรยีนรูภาษาอังกฤษจากเพลง
ประกอบภาพยนตร 

 

มนส. 2.2.4.1 โครงการคายอาสาพัฒนาชนบท หลักฐานเดียวกับ 
มนส. 2.2.3.9 

มนส. 2.2.5.1 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการ
สอน : เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

หลักฐานเดียวกับ 
มนส.2.1.5.1 

มนส. 2.2.5.2 แนวการสอน หลักฐานเดียวกับ 
มนส. 2.2.2.2 

มนส.2.2.5.3 รายวิชาที่เปดสอน ปการศึกษา 2550  
มนส. 2.2.5.4 แฟมเอกสารสรุปผลการเรียนการสอน  
มนส. 2.2.5.5 โครงการการเรียนซอมเสริมภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปที่ 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 
 

มนส. 2.2.6.1 รายงานผลความพึงพอใจในการเรียนการสอนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทางอินเตอรเนต 

 

มนส. 2.2.7.1 แฟมเอกสารสรุปผลการเรียนการสอน หลักฐานเดียวกับ 
มนส. 2.2.5.4 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคลองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  
 2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติ
ไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  
 3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก  

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก  มีการดําเนนิการครบทุกขอ  
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในเดือนมิถุนายน 2550 – พฤษภาคม 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการ
ดําเนินงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 
 1. . มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร โดย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหทันตอการเปดหลักสูตรใหมในปการศึกษา 2551 โดยไดกําหนดระบบและ
กลไกเปน 4 ขั้นตอน คือ (1) การวิจัยเพื่อหาความตองการพื้นฐานของนักศึกษา (2) การแตงตั้ง
คณะกรรมการยกรางหลักสูตร (3) การเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมามีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร ซ่ึงเปนนักวิชาการคณาจารย และผูประกอบการ เพื่อรวมวิพากษหลักสูตร เชน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (มนส. 2.3.1.1) และหลักสูตรภาษาไทย (มนส. 2.3.1.2) ในบางหลักสูตร ไดมีการ
เชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมเปนกรรมการที่ปรึกษาของหลักสูตร เชน หลักสูตรนิติศาสตร (มนส. 2.3.1.3) 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของทุกหลักสูตร (มนส. 2.3.1.4) และขั้นตอนสุดทาย (4) การ
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นําเสนอหลักสูตรใหมเพื่อขออนุมัติ ซ่ึงรายละเอียดขั้นตอนตางๆ นี้ไดระบุไวในแผนของคณะฯ 
(มนส. 2.3.1.5) และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 เชน หลักสูตรภาษาไทย (มนส. 2.3.1.6), หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (มนส. 2.3.1.7) และหลักสูตรจิตวิทยา (มนส. 2.3.1.8) 

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะทีน่ําไปใชในการปฏิบัติ
ไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒ ิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีการสนับสนุนใหหลักสูตรตางๆ ไดมีการจัดการเรยีนการสอนทีส่งเสริมใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง เชน การฝกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ
จริง โดยผูทรงคุณวุฒหิรือผูรูในชุมชน ซ่ึงกค็ือผูประกอบการไดมีสวนรวมทุกหลักสูตร ดังเหน็ไดจาก
โครงการฝกประสบการณวชิาชีพของหลักสูตรภาษาไทย (มนส. 2.3.2.1), หลักสูตรรัฐศาสตร (มนส. 
2.3.2.2) และรายชื่อสถานประกอบการของหลักสูตรภาษาไทย (มนส. 2.3.2.3, มนส. 2.3.2.4, มนส. 
2.3.2.5, มนส. 2.3.2.6) หลักสูตรจิตวิทยา (มนส. 2.3.2.7) รวมทั้งบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพ
ของหลักสูตรตางๆ เชน หลักสูตรภาษาไทย (มนส. 2.3.2.8), หลักสูตรจิตวิทยา (มนส. 2.3.2.9), 
หลักสูตรรัฐศาสตร (มนส. 2.3.2.10), หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (มนส. 2.3.2.11, มนส. 2.3.2.12), 
และหลักสูตรนิติศาสตร (มนส. 2.3.2.13)  
 3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สงเสริมให
หลักสูตรตางๆ จัดโครงการและกิจกรรมทางการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรตางๆ โดยไดรับความ
รวมมือจากองคการหรือหนวยงานภายนอก ดังจะเห็นไดจากการออกไปศึกษาดูงานของนักศึกษาใน
หลักสูตรตางๆ เชนหลักสูตรจิตวิทยาไดมีการพานักศึกษาไปศึกษาจากแหลงเรียนรูที่เหมาะสม
สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา (มนส. 2.3.3.1) ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่ไมมีกําหนด
ในหลักสูตรภาษาไทย เชน การนาํนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานที่ บริษัท ซีพี จํากัด (มนส. 2.3.3.2) 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมนิกจิกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร โดยหลักสูตรตางๆ ในคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปของการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจาก
หนวยงานภายนอก ในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพของหลักสูตรตางๆ  เชน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (มนส. 2.3.4.1), หลักสูตรรัฐศาสตร (มนส. 2.3.4.2), หลักสูตรจิตวิทยา (มนส. 
2.3.4.3), นอกจากนี ้หลักสตูรภาษาไทยยงัไดมีการนิเทศนักศึกษาฝกงาน ณ สถานที่ฝกงานในจังหวัด
สุพรรณบุรี (มนส. 2.3.4.4) 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอก
ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี
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การนําผลการประเมินไปปรบัปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกในการพฒันา
หลักสูตรและการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร ดงัเห็นไดจากการประชุมสรุปหลังจากนกัศกึษา
กลับมาจากการฝกงานแลวในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ (มนส. 2.3.5.1) ตลอดจนแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษาจากผูประกอบการ เชน หลักสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ (มนส. 2.3.4.1), 
หลักสูตรรัฐศาสตร (มนส. 2.3.4.2), และหลักสูตรจิตวิทยา (มนส. 2.3.4.3) 
 
 

การบรรลุเปาหมาย 
สูงกวาเปาหมาย เพราะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 

2.3: มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคลองคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. และมีผลการดําเนินงานอยูที่ 
ระดับ 5 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย 
การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 4 ( 2 คะแนน ) ผานระดับ 5 3 คะแนน 
 

 
จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสงเสริมใหหลักสูตรตางๆ เชิญผูทรงคุณวุฒิเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการให
นักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพยังสถานประกอบการจริง มีการติดตามตรวจสอบและประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการนํา
ผลการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพจากสถานประกอบการณ และจากนักศึกษาโดยการจัด
สัมมนาประสบการณวิชาชีพ จากองคกรภายนอกมาพัฒนาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป 
นอกจากนี้คณะ ฯ ยังมีกิจกรรมและการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง รวมทั้งมีการจัดโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการ ที่เปดโอกาสให
นักศึกษานําความรูไปปฏิบัติจริง 
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จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร   และ ควรจะนําผลการประเมิน
จากสถานประกอบการมามีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุง การเรียนการสอนโดยจัดสัมมนาและเชิญ
หนวยงานภายนอกที่รับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพเขารวมในทุกหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส 2.3.1.1 
 

จดหมายเชิญผูทรงคุณวุฒภิายนอกมามีสวนรวมวพิากษหลักสูตร 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550  

 

มนส. 2.3.1.2 รายงานการประชุมวิพากษหลักสูตรภาษาไทย  
มนส. 2.3.1.3 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตัง้ผูทรงคุณวุฒเิปนที่ปรึกษาประจํา
หลักสูตรนิติศาสตร 

 

มนส. 2.3.1.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  
มนส. 2.3.1.5 คําสั่งคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ืองแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลกัสตูร ปการศึกษา 2551 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

มนส. 2.3.1.6 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ของหลักสูตรภาษาไทย  
มนส. 2.3.1.7 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
มนส. 2.3.1.8 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ของหลักสูตรจิตวิทยา  
มนส. 2.3.2.1 โครงการฝกประสบการณวชิาชีพของหลกัสูตรภาษาไทย  
มนส. 2.3.2.2 โครงการฝกประสบการณวชิาชีพของหลกัสูตรรัฐศาสตร  
มนส. 2.3.2.3 ตารางสรุปสถานที่ฝกประสบการณวิชาชพีภาษาไทยของ

นักศึกษาชาวไทย รหัส 47 หลักสูตรภาษาไทย 
 

มนส. 2.3.2.4 ตารางสรุปสถานที่ฝกประสบการณวิชาชพีภาษาไทยของ
นักศึกษาชาวจีน รหัส 48 หลักสูตรภาษาไทย 

 

มนส. 2.3.2.5 ตารางสรุปสถานที่ฝกประสบการณวิชาชพีภาษาไทยของ  
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
นักศึกษาชาวจีน รหัส 49 หลักสูตรภาษาไทย 

มนส. 2.3.2.6 ตารางสรุปสถานที่ฝกประสบการณวิชาชพีภาษาไทยของ
นักศึกษาชาวจีน รหัส 50 หลักสูตรภาษาไทย 

 

มนส. 2.3.2.7 สรุปรายชื่อสถานที-่หนวยงานฝกประสบการณวิชาชพี ป
การศึกษา 2550 นักศึกษาชัน้ปที ่4 หลักสตูรจิตวิทยา 

 

มนส. 2.3.2.8 บันทกึการฝกประสบการณวิชาชพีของหลกัสูตรภาษาไทย  
มนส. 2.3.2.9 บันทกึการฝกประสบการณวิชาชพีของหลกัสูตรจิตวิทยา  
มนส. 2.3.2.10 บันทกึการฝกประสบการณวิชาชพีของหลกัสูตรรัฐศาสตร  
มนส. 2.3.2.11 บันทกึการฝกประสบการณวิชาชพีของหลกัสูตรภาษาองักฤษ

ธุรกิจ 
 

มนส. 2.3.2.12 รายงานการฝกประสบการณวิชาชพีของนักศึกษาชัน้ปที่ 4 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ 

 

มนส. 2.3.2.13 บันทกึการฝกประสบการณวิชาชพีของหลกัสูตรนิติศาสตร  
มนส. 2.3.3.1 หนงัสือขออนญุาตศึกษาดงูานหลักสูตรจติวิทยา  
มนส. 2.3.3.2 กิจกรรมการนาํนักศกึษาไปทัศนศึกษาดูงานที่บริษัท ซพีี จาํกัด 

หลักสูตรภาษาไทย 
 

มนส. 2.3.4.1 
 

รายงานผลการประเมินการฝกงาน และหนังสือรับรองการฝกงาน
ของนักศึกษาชั้นปที ่4 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ 

 

มนส. 2.3.4.2 
 

รายงานผลการประเมินการฝกงาน และหนังสือรับรองการฝกงาน
ของนักศึกษาชั้นปที ่4 หลักสูตรรัฐศาสตร 

 

มนส. 2.3.4.3 
 

รายงานผลการประเมินการฝกงาน และหนังสือรับรองการฝกงาน
ของนักศึกษาชั้นปที ่4 หลักสูตรจิตวิทยา 

 

มนส. 2.3.4.4 
 

รายงานการนเิทศนักศกึษาฝกงาน ณ สถานที่ฝกงานในจังหวัด
สุพรรณบุรี 

 

มนส. 2.3.5.1 
 

บันทกึขอความเรื่องจัดสัมมนาปลายภาคใหกับนักศึกษาปที ่4 
ภาคเรียนที ่1/2550 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 : จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา  
 

ตาราง ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES ระดับ
ปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา  
 

สาขา  ตัวปรับคา  
(นําไปคูณกบัคา FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา)  

เกณฑมาตรฐานของ 
FTES ระดับปริญญาตรี 
ตอจํานวนอาจารยประจํา  

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ  1  1 : 8  
2. วิทยาศาสตรกายภาพ  2  1 : 20  
3. วิศวกรรมศาสตร  2  1 : 20  
4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง  1  1 : 8  
5. เกษตร ปาไมและประมง  2  1 : 20  
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การ
จัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร  

1.8  1 : 25  

7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  1.5  1 : 25  
8. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ 
ประยุกตศิลป  

1.8  1 : 8  

9. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  1.8  1 : 25  
 

 
ตัวอยางในการปรับคานักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศกึษาเปนระดับปริญญาตร ี 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนบัปริญญาตร ี 
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบณัฑิตศึกษา  
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 X FTES ระดับ บัณฑิตศกึษา)  

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ  
สังคมศาสตร  

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 X FTES ระดับ 
บัณฑิตศึกษา)  
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สําหรับเกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารย  
ประจําในระดบัสถาบันใหใชหลักเกณฑดงันี้  

 
หมายเหตุ 
 การหาคารอยละของความแตกตางระหวางจํานวน FTES ตออาจารยประจําของสถาบันกับ
เกณฑมาตรฐานเฉลี่ยที่คํานวณขางตน คํานวณไดจากสูตรขางลางนี้ 
 
รอยละของความแตกตาง =                                                                                                                                   x 100 

 
                                                                           
เกณฑการประเมิน :  
 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีแผนการรับนักศกึษาทั้งภาคปกติ ภาคปกตินอกเวลา
และภาคสมทบในปการศึกษา 2550 ทั้ง 2 ภาคการศึกษา  โดยมีการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรที่สังกัดคณะฯ และรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปใหกับนกัศึกษาทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในมหาวิทยาลัยและศนูยการศึกษานอกมหาวิทยาลัยดวย 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
> +10% หรือ < -10 %  
ของเกณฑมาตรฐาน  

6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)%  
ของเกณฑมาตรฐาน  

(-5.99) -5.99 %  
ของเกณฑ มาตรฐาน  

เกณฑมาตรฐานของ FTES 
ตออาจารยประจําของสถาบัน
(เปนเกณฑคาเฉลี่ยของ
สถาบัน โดยถวงน้ําหนักดวย
เกณฑจํานวน FTES ของแต
ละสาขา) 

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุม สาขาที่ 1) x 
(FTES ของกลุมสาขาที่ 1) + (เกณฑมาตรฐาน ของ FTES ตอ
อาจารยประจําของกลุมสาขาที่ 2) x (FTES ของกลุมสาขาที่ 2) + 
(เกณฑมาตรฐานของ FTES ของกลุม สาขาที่....n) x (FTES ของ
กลุมสาขาที่....n)  
----------------------------------------------------------------------------------- 
ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน  

=

จํานวน FTES ตออาจารยประจําของสถาบัน – เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย   

เกณฑมาตรฐานเฉลี่ย 
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
 

ภาคการศึกษา / สาขา FTES ท่ีปรับคาระดับบัณฑติศึกษาเปนปรญิญาตรี 
ภาคเรียนท่ี 1 / 2550  
สังคมศาสตร / มนุษยศาสตร 

13,251.92 

ภาคเรียนท่ี 2 / 2550  
สังคมศาสตร / มนุษยศาสตร 

2,252.00 

 

 
การบรรลุเปาหมาย 

สําหรับตัวบงชี้ที่ 2.4 : จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา คณะบรรลุ
เปาหมาย ที่ 68 % 

การจัดอัตรากาํลังของอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอแผนการรับ
นักศึกษาเพื่อใหการจัดการเรยีนสอนใหกับนักศึกษาเทียบกับคาเปาหมายตามเกณฑ สกอ. มีดังนี ้

-  คา FTES ของกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  = 13,251.92 
   ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 
-  คา FTES ของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร = 2,252.00 
   ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
-  คา FTES ของกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  = 7,751.96 
   ในปการศึกษา 2550 เทากบั (13,251.92 + 2,252.00) / 2 
-  จํานวนอาจารยประจําคณะฯ (ไมนับกรณลีาศึกษาตอ) = 184  คน 
-  สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจริง  (7,751.96 / 184) = 42.13 
-  สัดสวนของจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาจริง = 1 : 42 
-  คามาตรฐานกําหนดของคณะฯ = 1 : 25 
เพราะฉะนั้นคะแนนอิงเกณฑการบงชี้ (รอยละ) มีคาเทากับ68.00% โดยคิดคํานวณจาก นํา

สัดสวนของจาํนวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทา ลบดวยคามาตรฐานกาํหนดของคณะฯ และนํามาเทียบ
เปนรอยละ  ดงันี้ 

นํา (42)  –  (25)  เทากับ 17  เทียบเปนคารอยละ (17 X 100) / 25    =     68.00 
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

- 10% ถึง +10%( 1 คะแนน ) 68 % 1 คะแนน 
 
จุดแข็ง 
 - 
 

จุดออน 
1.  การคิดจํานวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จะมี

สัดสวนของนกัศึกษาตออาจารยประจําที่นอยมาก  เนื่องจากมีรายวิชาที่เปนหมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป
ที่เปดทําการเรยีนการสอนใหกับนกัศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย    
 2.  ตามปกติในภาคเรียนที่ 2 พบวา นกัศึกษาจะลงทะเบยีนเรียนรายวชิาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพของแตละหลักสูตร  และไมไดลงเรียนในรายวิชาอื่นอีก  เนื่องจากเปนป
การศึกษาสุดทาย  ดังนัน้ รายวิชาที่จัดการเรยีนการสอนในภาคเรียนที่ 2 จึงมีนอยกวาภาคเรียนที่ 1 
 3. จํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทั้งหมด 217 คน ลาศึกษาตอ 33 
คน เพราะฉะนั้นจะมีอาจารยประจํา 184  คน  ซ่ึงประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยและอาจารยตามสัญญาจางนั้น มีสัดสวนเมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่มีถึง 6,816 คน 
นอยกวาเกณฑมาตรฐาน  แตยังสามารถจัดการเรียนสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรที่สังกัด
คณะฯ และรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปใหกับนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งใน
มหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัยดวย 
 

 
แนวทางการพัฒนา 

1. ควรมีการจัดทาํแผนอัตรากําลังของอาจารยประจําคณะคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตรใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา 

2.    ควรมีการจัดระบบการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ใหสอดคลองกับนโยบายสอนดวย
อาจารยแทนการสอนผานระบบ VDO Conference  เนื่องจากจะตองมีอาจารยในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอีก 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 2.4.0.1 จํานวนนักศกึษา (ภาคปกติ) คณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร ภาคเรียนที่ 1 /2550 
 

มนส. 2.4.0.2 ตารางสรุปขอมูลบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มนส. 2.4.0.3 ขอมูลพื้นฐานสําหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตาม

คํารับรองฯ (FTES)  (ภาคเรียนที่ 1 และ 2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          
 

80

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน :  
 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยประจํา จํานวน 217 คน  
ประกอบดวยขาราชการ พนักงานราชการ และอาจารยตามสัญญาจาง  ซ่ึงจําแนกตามคุณวุฒิทางการ
ศึกษาเปน 3 ระดับ คือ ระดบัปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีได ดังนี ้(มนส. 2.5.0.1) 
 

อาจารยประจํา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี รวม 
1. ขาราชการ 15 43 6 64 
3. พนักงานราชการ 0 3 0 3 
2. อาจารยตามสัญญาจาง 9 119 22 150 

รวม (คน) 24 165 28 217 
รอยละ 11.06 76.04 12.90 100.00 

 
 
 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 1 - 19 หรือ  
วุฒิ ปริญญาเอกอยู
ระหวางรอยละ 20-29 แต  
วุฒิปริญญาตรี มากกวา
รอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 20-29 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ นอยกวารอยละ 5  
หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรอืเทากับรอยละ 
30 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา 
หรือเทากับรอยละ 30 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ
หรือ นอยกวารอยละ 5  
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การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานอยูที ่ การมีอาจารย

ประจําวุฒิปริญญาเอก 10% อาจารยประจาํวุฒิปริญญาตรี นอยกวาหรือเทากับ 5% คือ แตคณะ ฯ มี
อาจารยประจําวุฒิปริญญาเอก รอยละ 11.06 มีอาจารยประจําวุฒิปริญญาตรี รอยละ 12.90 จึงไมบรรลุ
เปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย 
การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

อาจารยวุฒิปริญญาเอก 10%  
 อาจารยวุฒิปริญญาตรี  ≤ 5 % ( 1 คะแนน ) 

11.06% 
12.9% 

1 คะแนน 

 

จุดแข็ง 
 - 
 

จุดออน 
 มีจํานวนอาจารยวุฒิปริญญาตรีมากกวาเกณฑมาตรฐาน 
 

แนวทางการพัฒนา 
 คณะ ฯ ควรสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 2.5.0.1 ตารางสรุปขอมูลบุคลากรคณะมนุษยศาสตรฯ  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน : 

 

 
ผลการดําเนินงาน 
 

ประเภท ศ. ร.ศ. ผ.ศ. อาจารย รวม 
1. ขาราชการ 0 4 26 34 64 
2. พนักงานราชการ 0 0 0 3 3 
3. อาจารยตามสัญญาจาง 0 1 12 137 150 
รวม (คน) 0 5 38 174 217 
รอยละ 0.00 2.30 17.51 80.18 100 

 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย ของคณะ ฯ  บรรลุเปาหมาย อยูที่ 1 คะแนน ตามเกณฑมาตรฐาน 
 

 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวาง รอยละ 1 – 
39 หรือ  
ผูดํารงตําแหนงระดับผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวางรอย ละ 40-59 
แตผูดํารงตําแหนง ระดับ รศ. ข้ึน
ไปนอยกวา รอยละ 10  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และศ. 
รวมกันอยูระหวาง รอยละ 40 - 59 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดบั รศ. ข้ึนไปเทากบั
หรือมากกวารอยละ 10  
หรือ  
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และศ. 
รวมกันมากกวา หรือเทากับรอยละ 60 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไปนอยกวา
รอยละ 10  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และศ. รวมกนัมากกวา 
หรือเทากับ รอยละ 60 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 
ข้ึนไปเทากับหรือมากกวา  
รอยละ 10  
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ผลการประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย 
การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

รวมผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และศ.  17 % 
ผูดํารงตําแหนง รศ. ขึ้นไป 4% ( 1 คะแนน ) 

19.81 % 
2.30 % 

1 คะแนน 

 

 
จุดแข็ง 
 คณะฯ มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ สูงกวาเกณฑ 
 
จุดออน 
 คณะฯ มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รศ.) ต่ํากวาเกณฑ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 2.6.1.1 ตารางสรุปขอมูลบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก  
 
 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย อยูที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน คือ 

 1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร ไดแกคูมือการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส.2.7.1.1) ซ่ึงคณะ ฯ ใช
เปนคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของคณะ ฯ และประกาศคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เร่ือง แนวทางการดําเนินงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพ (มนส. 2.7.1.2) 
 2.  คณะมีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดย คณะ
สนับสนุนใหหลักสูตรจัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพของแตละหลักสูตร เชน หลักสูตรนิติศาสตร ไดมี
การจัดทําขอบังคับภายในหลักสูตรนิติศาสตร วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร (มนส.2.7.2.1) 
 3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใหคณาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย จรรยาบรรณบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย (มนส.2.7.3.1)   

 4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย กําหนด แนว
ปฏิบัติไวในประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เ ร่ือง แนวทางการดําเนินงานดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ (มนส.2.7.4.1) 

5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 (มนส. 2.7.5.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 

 คณะ ฯ บรรลุเปาหมายอยูที่ระดับ 5  ตามเกณฑมาตรฐาน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย 
การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบันประเภท
สถาบัน: เนนพัฒนาสงัคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

มีการดําเนนิอยางนอย 5 ขอแรก ( 3 คะแนน ) ผานระดับ 5 3 คะแนน 
 
จุดแข็ง 
 มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ือง แนวทางการดําเนินงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
  ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของทุกหลักสูตร 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 2.7.1.1 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

มนส. 2.7.1.2 ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เร่ืองแนวทางการดําเนนิงานดานจรรยา 
บรรณวิชาชีพ 

 

มนส. 2.7.2.1 ขอบังคับภายในหลักสูตรนิตศิาสตร วาดวย 
จรรยาบรรณวชิาชีพบุคลากร  

 

มนส. 2.7.3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วา
ดวย จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 2.7.4.1 ขอบังคับภายในหลักสูตรนิตศิาสตร วาดวย 

จรรยาบรรณวชิาชีพบุคลากร 
 

มนส. 2.7.5.1 ขอบังคับภายในหลักสูตรนิตศิาสตร วาดวย 
จรรยาบรรณวชิาชีพบุคลากร 

หลักฐานเดียวกับ 
มนส.2.7.4.1 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรมการเรียนการสอน  
2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดาน

การเรียนการสอน  
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพร ผลงานวิจัย

ดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ  
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน  

  

เกณฑการประเมิน :  
 

 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2550 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลงานผาน 5 ขอตามเกณฑ
มาตรฐาน ของ สกอ. คือ 

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (หลักฐานจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการของคณะฯ มนส. 2.8.1.1) เพื่อใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (พ.ศ. 2549-2551) ไดกําหนดกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยไว 7 กลยุทธ และกลยุทธที่ 4 
เปนการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและสงเสริมงานวิจัย เพื่อสรางองคความรูที่แข็งแกรง (มนส. 
2.8.1.2) จึงมีการกําหนดแผนงานวิจัย และทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนและสามารถพัฒนาการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยใหตรงตามเปาหมายและสอดคลองกับการพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และ
รวมถึงการสรางองคความรูและนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการใน การแกปญหาและพัฒนาประเทศ ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงวางแผนงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 (มนส. 2.8.1.3) และระดับ
หลักสูตร รับนโยบายและรวมปฏิบัติตามแนวทาง โดยจําแนกรายละเอียดออกเปนหลักสูตรตาม

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ  มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ  มีการดําเนนิการครบทุกขอ  
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เอกสารหลักฐานดังนี้ หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร มีการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาอาจารยดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ไวใน
มาตรฐานหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  (มนส. 2.8.1.4)  นอกจากนี้ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจไดมีการกําหนดคณะผูวิจัยของหลักสูตร และไดมีการประชุมเพื่อกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอาจารยดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะผูวิจัยของหลักสูตร (มนส.2.8.1.5) และ รายงานการประชุม (มนส. 2.8.1.6)  
นอกจากนั้น แตละหลักสูตรยังมีการเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย
ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ดังหลักฐานตอไปนี้ 
หนังสือเชิญคณาจารยเขาฝกอบรมการทําวิจัย (มนส. 2.8.1.7) เอกสารประชาสัมพันธบุคคลกรในการ
ทําวิจัย (มนส. 2.8.1.8) เอกสารการสนับสนุนการจัดทําวิจัย (มนส. 2.8.1.9)  เอกสารของศูนยวิจัย 
(มนส. 2.8.1.10) และรายงานการประชุมหลักสูตรภาษาไทยครั้งที่ 2/2551 (มนส. 2.8.1.11) 
 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารย
คิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆในดานการเรียนการสอน โดยแตละหลักสูตรรวมปฏิบัติตามแนวทางดัง
รายละเอียดตอไปนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อ
กําหนดแนวทางในการกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆในดานการเรียนการสอน ตาม
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารวิชาการ (มนส. 2.8.2.1)  นอกจากนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษไดมี
การกําหนดแนวทางในขอนี้ในการประชุมหลักสูตร ดังรายงานการประชุมที่แนบ (มนส. 2.8.2.2)
หลักฐานสนับสนุนอื่นๆ ไดแก คูมือการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มนส. 
2.8.2.3) เอกสารแจงขอมูลโครงการอบรมในงานวิจัยตางๆ (มนส. 2.8.2.4) หนังสือเชิญวิทยากรจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยมาบรรยายใหกับอาจารยประจําหลักสูตร (มนส. 2.8.2.5) ระเบียบ
กฎเกณฑการจัดทําผลงานวิจัยและแหลงทุนสนับสนุน(http://duisthost.dusit.a.th/~research/) (มนส. 
2.8.2.6) และเอกสารของศูนยวิจัย (มนส. 2.8.2.7) 

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับอาจารยอยางพอเพียง จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดังเอกสารหลักฐานตอไปนี้ ขอมูลแหลงทุนสนับสนุน อางอิงจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.8.3.1) บันทึกจากสํานักวิจัยเรื่องการ
อนุมัติทุนวิจัย SMEs (มนส. 2.8.3.2) แผนและงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และผลงานวิจัย 
(มนส. 2.8.3.3) ตัวอยาง Print out หนาเว็บไซดรายละเอียดงานวิจัยประจําหลักสูตรบรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร (มนส. 2.8.3.4) และเอกสารของศูนยวิจัย (มนส. 2.8.3.5)  

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนและเผยแพร ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีวิจัยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2550 
พรอมกับคูมือการใชภาษาอังกฤษ (มนส. 2.8.4.1) และภาพการนําเสนองานวิจัย SMEs เดือน
พฤศจิกายน (มนส. 2.8.4.2) นอกจากนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษมีเอกสารสรุปผลงานวิจัยของอาจารยที่
ตีพิมพเผยแพร (มนส. 2.8.4.3) 

5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการสรางเครือขายวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยที่อาจารยในหลักสูตรภาษาอังกฤษเขารวมโครงการสรางนักวิจัย 
(ตนกลาวิจัย) (มนส. 2.8.5.1) และหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเปดสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับการทําวิจัย 
และไดนําผลการวิจัยมาสรางนวัตกรรมใหมในรูปแบบของคูมือการใชภาษาอังกฤษใหกับบคุคลทัว่ไป
ที่มีความสนใจ เชน คูมือการใชภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสปา คูมือการใชภาษาอังกฤษสําหรับ
พนักงานในภัตตาคาร เปนตน (มนส. 2.8.5.2) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย  เนื่องจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนนิการครบ 5 ขอ
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย 
การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบันประเภท
สถาบัน: เนนพัฒนาสงัคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

มีการดําเนนิอยางนอย 4 ขอ ( 3 คะแนน ) ผาน 5 ขอ 3 คะแนน 
 

 
จุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน และทุกหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเห็นความสําคัญและรับนโยบาย
รวมปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและกระบวนการเรียนการสอน เชน มีการเชิญวิทยากรที่มี
ชื่อเสียงมาใหการอบรมในเรื่องของการวิจัยอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดหาแหลงทุนสนับสนุนการ
วิจัยอยางพอเพียง และการใหคําแนะนําในเรื่องการทําวิจัย เชน การเปดคลินิกนักวิจัย (Researcher 
Club) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ ในบางหลักสูตร เชนหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร  มีอาจารยที่มีรายชื่ออยูในบัญชีนักวิจัยแหงชาติ และเปนอาจารยที่มีความ
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เชี่ยวชาญในการทําวิจัย รวมถึงผลงานวิจัยหลายชิ้นของคณะมนุษยศาสตรฯที่ไดรับทุนวิจัย
ระดับชาติ 
 
จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 

สนับสนุนใหอาจารยประจําในแตละหลักสูตรทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง กําหนดแนวทางการสรางเครือขายวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกให
ชัดเจนและเปนรูปธรรม มีการใหคําแนะนาํการจัดผลงานวิจยัที่เปนความตองการ และความจําเปนที่
สอดคลองตอภารกิจของมหาวิทยาลัย  และจัดทําตวัอยางและแผนการดําเนินงานวจิัยประจําป 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 2.8.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรฯ
คร้ังที่ 6/50 

 

มนส. 2.8.1.2 แผนกลยทุธของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 
2549-2551) (กลยุทธที ่4) 

 

มนส. 2.8.1.3 แผนงานวจิัยมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 

 

มนส. 2.8.1.4 มาตรฐานหลกัสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร   

 

มนส. 2.8.1.5 คําสั่งแตงตั้งคณะผูวิจัยของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
มนส. 2.8.1.6 รายงานการประชุมหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
มนส. 2.8.1.7 หนงัสือเชิญคณาจารยหลักสูตรรัฐศาสตรเขาฝกอบรม

การทาํวิจยั 
 

มนส. 2.8.1.8 เอกสารประชาสัมพนัธบุคคลกรหลักสูตรจิตวิทยาในการ
ทําวิจัย 

 

มนส. 2.8.1.9 เอกสารการสนับสนนุการจดัทําวจิัย (สํานักวจิัย) 
(หลักสูตรศิลปกรรม) 

 

มนส. 2.8.1.10 เอกสารของศนูยวจิัย (หลักสูตรนิติศาสตร)  
มนส. 2.8.1.11 รายงานการประชุมหลักสูตรภาษาไทยครั้งที่ 2/2551  
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 2.8.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารวิชาการหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

มนส. 2.8.2.2 รายงานการประชุมหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
มนส. 2.8.2.3 คูมือการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
 

มนส. 2.8.2.4 เอกสารแจงขอมูลโครงการอบรมในงานวจิัยตางๆของ
หลักสูตรภาษาไทย 

 

มนส. 2.8.2.5 
 

หนงัสือเชิญวทิยากรจากหนวยงานที่เกีย่วของกับการ
วิจัยมาบรรยายใหกับอาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตร 

 

มนส. 2.8.2.6 ระเบียบกฎเกณฑการจัดทําผลงานวิจยัและแหลงทุน
สนับสนนุ(http://duisthost.dusit.a.th/~research/) 
(หลักสูตรศิลปกรรม) 

 

มนส. 2.8.2.7 เอกสารของศนูยวจิัย (หลักสูตรนิติศาสตร)  
มนส. 2.8.3.1 ขอมูลแหลงทนุสนับสนนุ อางอิงจากสถาบันวิจยัและ

พัฒนา มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

 

มนส. 2.8.3.2 บันทกึจากสํานักวจิัยเรื่องการอนุมัติทนุวจิัย SMEs 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ) 

 

มนส. 2.8.3.3 แผนและงบประมาณจากสถาบนัวิจยัและพัฒนา และ
ผลงานวิจยั (หลักสูตรรัฐศาสตร) 

 

มนส. 2.8.3.4 Print out หนาเว็บไซดรายละเอียดงานวิจยัประจํา
หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

 

มนส. 2.8.3.5 เอกสารของศนูยวจิัย (หลักสูตรนิติศาสตร)  
มนส. 2.8.4.1 วิจัยนักศึกษาชั้นปที ่4 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ และ

คูมือการใชภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2550 
 

มนส. 2.8.4.2 ภาพการนําเสนองานวิจัย SMEs เดือนพฤศจิกายน 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ) 

 

มนส. 2.8.4.3 เอกสารสรุปผลงานวิจยัของอาจารยหลักสตูร
ภาษาอังกฤษที่ตีพิมพเผยแพร 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 2.8.5.1 โครงการสรางนักวจิัย (ตนกลาวิจัย) หลกัสูตร

ภาษาอังกฤษ 
 

มนส. 2.8.5.2 คูมือการใชภาษาอังกฤษสาํหรับพนักงานในภัตตาคาร  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.9 :  รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 1 - รอยละ 59  รอยละ 60 – รอยละ 79  มากกวาหรือเทากับรอยละ 80  

 

 
ผลการดําเนินงาน 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ของ
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 963 คน  พบวา มีจํานวนบัณฑิต 664 คนที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
คิดเปนรอยละ 68.95   

นอกจากนี้ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรหลังจากจบการศึกษา ในปการศึกษา 
2549  สามารถจําแนกบัณฑิตที่มีงานทํา ไมมีงานทํา ศึกษาตอระดับปริญญาโท และรับราชการทหาร
ตามผลการสํารวจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เฉพาะที่ทําการสํารวจได จํานวน 963 คน  
ดังนี้ 

 
สถานภาพของบัณฑิต จํานวน (คน) รอยละ 

1. มีงานทํา 749 77.78 
2. ไมมีงานทํา 168 17.45 
3. ศึกษาตอระดับปริญญาโท 18 1.87 
4.  รับราชการทหาร 19 1.97 
5.  ไมระบ ุ 9 0.93 

รวม 963 100.00 
 

   หมายเหต ุ: ขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทาํของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและ 

        สังคมศาสตร   ในปการศึกษา 2549 
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การบรรลุเปาหมาย 
ผลจากการสํารวจบัณฑิตหลักสูตรจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พบวา รอย

ละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ รอยละ 
68.95  จัดวามีคาใกลเคียงกับคาเปาหมายตามเกณฑ สกอ. อยางมาก  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาภาวะการ
ทํางานของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบรรลุเปาหมายในระดับที่ดี 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย 
การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบันประเภท
สถาบัน: เนนพัฒนาสงัคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

รอยละ 78 ( 2  คะแนน ) 78 % 2 คะแนน 
 

 
จุดแข็ง 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรมีนโยบายในการจดัการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ 
ความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน  ไดทําการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรายวิชาใหเปนไปตาม
หลักสูตรตามเกณฑกําหนดของ สกอ. ใหมีคุณภาพมากขึ้น 
 

จุดออน 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรควรมีการจัดอบรมใหความรูกับนกัศึกษากอนสาํเร็จ

การศึกษาในเรือ่งของการประกอบอาชีพในประเดน็ตาง ๆ ดังนี้ 
1. แนะแนวทางอาชีพที่เหมาะสมกับบัณฑิตในแตละหลักสูตร 
2. แนะนําแหลงขอมูลในการหาแหลงงาน ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็คทรอนิคสตาง ๆ  

เปนตน 
3. จัดการพบปะสําหรับเครือขายของบัณฑิตรุนกอน ๆ ใหบัณฑิตรุนปจจุบนัเขาใจ 

ในลักษณะงานมากขึ้น 
4. สรางกลุมสัมพันธ หรือสมาคมยอยของหลักสูตรใหเปนที่ติดตอส่ือสารของบัณฑิต 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 2.9.0.1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศกึษา 2549-2550  
มนส. 2.9.0.2 ตารางแสดงผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2549 (หนา 2) 
 

มนส. 2.9.0.3 บทสรุปสําหรับผูบริหาร เร่ือง การติดตามผลบัณฑิตระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2549 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ เงินเดือน
เทากับหรือสูงกวา เกณฑ กพ.  

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.  

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน 
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ.  

 

 
ผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรหลังจากจบการศึกษา ในปการศึกษา 2549 
สามารถจาํแนกบัณฑิตเฉพาะที่มงีานทาํดวยระดับของเงินเดือน ตามเกณฑ กพ. ในป พ.ศ. 2549 
เทากับ 7,630 บาท (ตอเดือน) โดยจากการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตเฉพาะที่มีรายได   
ผลปรากฏ ดังนี ้
 

ระดับเงินเดือน จํานวน รอยละ 

1.  นอยกวา 7,630 บาท / เดือน 91  11.58 
2.  มากกวาหรือเทากับ 7,630 บาท / เดือน 657 83.59 
3.   ไมระบุ 38 4.38 

รวมทั้งหมด 786 100.00 
  หมายเหต ุ: ขอมูลจากผลการสาํรวจภาวะการมงีานทํา  ปการศึกษา 2549 

 

 
การบรรลุเปาหมาย 

บัณฑิตหลักสูตรจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระดับเงินเดือนเทากับหรือ
สูงกวา 7,630 บาท ตามเกณฑ กพ. บรรลุเปาหมาย คิดเปน รอยละ 83.59  ซึ่งมากกวาคาเปาหมาย
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ที่กําหนดไว  
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบันประเภท

สถาบัน: เนนพัฒนาสงัคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

รอยละ 80 ( 2  คะแนน ) 80% 2 คะแนน 
 
จุดแข็ง 

ชวงระดับเงินเดอืนของบณัฑิตที่มากหรือนอยนั้น สวนหนึ่งขึน้กับสาขาวิชาทีท่ําการจดัการเรยีนการสอน
ใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบนั  สําหรับบณัฑิตคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
มีบัณฑติที่มีเงนิเดือนอยูในเกณฑดีที่มากกวาเกณฑกําหนดของ กพ. และมากกวาคาเปาหมายของ สกอ. 
 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจะตองมีการจัดอบรมใหความรูกบันักศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษาในเรื่องของการประกอบอาชีพในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

1. แนะแนวทางอาชีพที่เหมาะสมกับบัณฑิตในแตละหลักสูตร 
2. แนะนําแหลงขอมูลในการหาแหลงงาน ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็คทรอนิคสตาง ๆ เปนตน 
3. จัดการพบปะสําหรับเครือขายของบัณฑิตรุนกอน ๆ ใหบัณฑิตรุนปจจุบันเขาใจ 

 ในลักษณะงานมากขึ้น 
4. สรางกลุมสัมพันธ หรือสมาคมยอยของหลักสูตรใหเปนที่ติดตอส่ือสารของบัณฑิต 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส.2.10.0.1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศกึษา 2549-2550  
มนส.2.10.0.2 ตารางแสดงผลการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิต คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2549  
 

มนส.2.10.0.3 บทสรุปสําหรับผูบริหาร เร่ือง การติดตามผลบัณฑิตระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2549 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  
 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง  
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตที่ทํางานแลว ในปการศึกษา 2550 โดยทําการสุมตัวอยางจาก
นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตที่เกี่ยวของกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตอบ
แบบสอบถามกลับ จํานวน 67 คน  สามารถสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมที่ 3.79  จาก
คาเฉลี่ยระดับ 5 โดยมีรายละเอียด 3 องคประกอบ  ดังนี้ 
 

 
ตารางที1่  แสดงความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ  และผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตในดานตาง ๆ 
 

 
ความพึงพอใจตอบัณฑิตโดยรวมในแตละดาน 

คาเฉลี่ย 
ระดับความพอใจ 

(5.00) 
1.  ดานความรูความสามารถทางวิชาการ 3.66 
2.  ดานความรูความสามารถพืน้ฐาน 3.64 
3.  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชพี / บุคลิกภาพ 4.10 
    

หมายเหต ุ: ขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต
ตอบัณฑิตในดานตาง ๆ  ปการศึกษา 2550 
 

 
การบรรลุเปาหมาย 

นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในภาพรวมเทากับ 3.79 จากมาตรวัดระดับ 5 สเกล ที่มีคาคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่ง
มากกวาคาเปาหมายตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยูระหวาง 1 -2.49  

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50 – 3.49  

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50  
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบันประเภท

สถาบัน: เนนพัฒนาสงัคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

3.50 ( 2  คะแนน ) 3.50% 3 คะแนน 
 
 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนโยบายสนับสนุนใหนักศึกษามีการศึกษาดูงาน  การ

จัดการสัมมนาการฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาที่สังกัด  และจัดการเรียนการสอนแบบฝก
ปฏิบัติ  ทําใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในสภาพการณจริงไดดี และเปนที่พึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตในเกณฑดีมาก 
 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 

แกไขและปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตทาํการตอบ 
แบบสอบถามกลับมาในรูปแบบของคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส.2.11.0.1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศกึษา 2549-2550  
มนส.2.11.0.2 สรุปการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และ

ผูใชบัณฑิต ทีม่ีตอบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2550  

 

มนส.2.11.0.3 บทสรุปสําหรับผูบริหาร เร่ือง ความพึงพอใจของนายจาง/
ผูประกอบการตอการปฏิบัติงานและคณุลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2548 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา           
ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 

คํานวณมาจาก  
 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่  
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน  

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
 
 
เกณฑการประเมิน :  
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015  รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029  มากกวาหรือเทากับรอยละ 

0.030  
 

 
ผลการดําเนินงาน 
              นักศกึษาปจจุบันและศิษยเกาของคณะในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคณุยก
ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งดาน
ส่ิงแวดลอม จาํนวน 34 คน  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ผลการดําเนินงานสําหรับตัวช้ีวัดนี้ คณะสูงกวาเปาหมาย คือ รอยละ 0.49 
  
ผลการประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย 
การประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัว
บงชีข้อง สกอ. โดยสถาบนัประเภทสถาบัน: 

เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030  ( 3  คะแนน ) 0.49 % 3 คะแนน 

X 100 
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จุดแข็ง 
 นักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา ไดรับเกียรติคุณในดานตางๆ ในระดับชาติ 
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนบุคคลที่
มีความสมบูรณพรอมทั้งดานรางกาย และจิตใจ มีความรูความสามารถในเชิงวิชาการ และ/หรือ 
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน อยางตอเนื่อง 
 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส.2.12.0.1 1. นายสมชาย ลอยเล่ือน นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดบัที่ 1 (เหรียญทองแดง) ในการแขงขันกีฬาแหงชาติ คร้ังที่ 36 
ระหวางวันที่ 15-25 กันยายน 2550 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

มนส.2.12.0.2 2. นางสาวสายชล บุตรเร่ิม นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อส่ิงพิมพไดรับ
รางวัลชนะเลศิ ในการแขงขันกีฬาลีลาศเชือ่มสัมพันธ เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2550 ณ จฬุาลงกรณมหาวิทยลัย 

 

มนส.2.12.0.3 3. นายฉันทรัตน ชาญโคกกรวด นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ในการแขงขันสุดยอดกองเชียรซีเกมส 2007 ชิงถวยพระราชทานพระ
เจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2550 

 

มนส.2.12.0.4 4. นายอรรถพล สมัครการ นักศึกษาหลักสตูรภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ในการแขงขันสุดยอดกองเชียรซีเกมส 2007 ชิงถวยพระราชทาน
พระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2550 

 

มนส.2.12.0.5 5. นายสุพจน คําออนเจริญพร นักศึกษาหลกัสูตรภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ในการแขงขันสุดยอดกองเชียรซีเกมส 2007 ชิงถวยพระราชทาน
พระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2550 

 

มนส.2.12.0.6 6. นางสาวชุตกิานตร อินทรยี นักศกึษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัล 
ชนะเลิศ ในการแขงขันสุดยอดกองเชียรซีเกมส 2007 ชิงถวยพระราชทาน
พระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2550 

 

มนส.2.12.0.7 7. นายอติชาติ รุงอโนทัย นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไดรับรางวัล  
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
ชนะเลิศ ในการแขงขันสุดยอดกองเชียรซีเกมส 2007 ชิงถวยพระราชทาน
พระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2550 

มนส.2.12.0.8 8. นายวีรภัทร ดอกไมคล่ี นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา ไดรับรางวัลชนะเลิศ
เหรียญทองในการแขงขันกฬีาเทนนิสชายคู และรางวัลรองชนะเลิศรางวลั
เหรียญเงินเทนนิสชายเดี่ยว ในการแขงขนักีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย คร้ังที่ 35 “วลัยลักษณเกมส” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.9 9. นางสาวพรรณชนก ขุนพทิักษ ไดรับรางวัลรองอันดับที่ 1 (เหรียญ
ทองแดง) ในการแขงขันกีฬาเทนนิส หญิงคู จากการเขารวมแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 35 “วลัยลักษณเกมส” 

 

มนส.2.12.0.10 10. นายพชรกฤษ เสาวรส นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.11 11. นายนรินทร พรมประสิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวลั
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)  การแขงขันกีฬานิติศาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.12 12. นายอภิชาต ประสิทธิ์นอก นักศกึษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)  การแขงขันกีฬานิติศาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.13 13. นายวนัฉัตร เจริญศิริ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.14 14. นายวิทยา วิโทจิตร นักศกึษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.15 15. นายปฐมพงษ คลองวาจา นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)  การแขงขันกีฬานิติศาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.16 16. นายชาตรี พื้นปูน นกัศึกษาหลักสูตรนติิศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส.2.12.0.17 17. นายธีรดนย สะอาด นกัศกึษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.18 18. นายณฐัณรงค สุขวิสิฏฐ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.19 19. นายปภังกร ขันมณี นักศกึษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.20 20. นายนิธิพงษ กันกง นักศกึษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.21 21. นายเมืองมนตร บํารุง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.22 22. นายสุรศักดิ์ แขนภูเขียว นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.23 23. นายวัชรินทร มาสม นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.24 24. นายกฤษณะ เอีย่มแดง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.25 25. นายชนวีร ประคองจิตต นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.26 26. นายปยะพงษ พงษเรือง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส.2.12.0.27 27. นายมัธศักดิ์ เรืองแสน นกัศึกษาหลักสตูรนิติศาสตร ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศ (เหรยีญเงิน)  การแขงขันกีฬานิตศิาสตรทั่วประเทศ “ประมวล
เกมส” คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 

 

มนส.2.12.0.28 28. นายวีระวธุ บางปา นักศกึษาหลักสูตรรัฐศาสตร ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั 1 ในการแขงขันโครงการ “พ.ศ.ซ. Young Designer 
Contest 2007” ประจําป 2550 

 

มนส.2.12.0.29 29. นายวัลลภ ดุริยประณีต นกัศึกษาหลักสตูรนิติศาสตร ไดรับรางวัล
ชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหากฎหมาย เนื่องในวนัรพี ประจําป 2550 

 

มนส.2.12.0.30 30. นายวรุต กนัตะเพ็ชร นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัล
ชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหากฎหมาย เนื่องในวนัรพี ประจําป 2550 

 

มนส.2.12.0.31 31. นายศุภมิตร โอมาก นักศกึษาหลักสูตรนิติศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ในการแขงขนัตอบปญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจําป 2550 

 

มนส.2.12.0.32 
 

32. นายมารตพุงษ กาแกว นกัศึกษาหลักสตูรบรรณารักษศาสตรและ
สารนิเทศศาสตร ไดรับรางวลัพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจําป
การศึกษา 2549 (มิถุนายน 50)  

 

มนส.2.12.0.33 33. นายภาณุพงศ ลาภเสถียร ไดรับรางวัลเยาวชนดเีดนแหงอาเซียน   
มนส.2.12.0.34 34. นางสาวภรีดา ขจรมาลี นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ไดรับรางวัลผู

เขารอบ 5 คน สุดทายอันดับหนึ่ง จากการประกวดมิสไทยแลนดยูนเิวอรส 
ประจําป 2551 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
 

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  
 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค  
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  
 2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  
 3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
 4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  
 5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  
 6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  
 7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป  
 8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  
 

เกณฑการประเมิน : 

 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดบริการใหแกนักศึกษาและศิษยเกา ผลการ
ดําเนินงาน คือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินกิจกรรม การใหบริการทางวิชาการแก
นักศึกษาโดย การจัดบุคคลากรของคณะเพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียน การเทียบโอน
ยกเวนผลการเรียน อํานวยความสะดวกตาง ๆ กับนักศึกษา นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรฯ ยังไดมีการ
จัดระบบอาจารยที่ปรึกษาและจัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษา เพื่อทําการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  ดังนี้ 

  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 7 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 7 ขอแรก  มีการดําเนนิการครบทุกขอ  
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 1.  มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 (มนส.3.1.1.1) 
 2.  คณะใชบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงจัด
โดยมหาวิทยาลัย (มนส.3.1.2.1) 
 3.  มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย 
(มนส.3.1.3.1) 
 4.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา (มนส.3.1.4.1),  (มนส. 3.1.4.2) 
 5.  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา (มนส.3.1.5.1), (มนส. 
3.1.5.2), (มนส. 3.1.5.3) 
 6.  มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา (มนส. 3.1.6.1) 

 
การบรรลุเปาหมาย 

คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา บรรลุเปาหมายที่ระดับ 6 ตาม
เกณฑเกณฑมาตรฐาน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 6 (1 คะแนน) ผานระดับ 6 1 คะแนน 
 

 
จุดแข็ง 

คณะมีการสรางสภาพแวดลอมในที่สะอาดและมีบรรยากาศเปนสถานศึกษา ประชุม วางแผนใน
การพัฒนาการใหบริการนักศึกษา มีการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมการ
เรียนของนักศึกษา รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนและสังคมอยูเสมอ 
 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 

ควรจัดทําแบบสํารวจความตองการที่จําเปนของนักศึกษา ตลอดจนนําขอมูลที่ไดมาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 3.1.1.1 แบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา ปที่ 1  

มนส. 3.1.2.1 อาคาร สถานที่ แสดงสวนตาง ๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต 

หลักฐานเดียวกับ 
มนส. 7.4.3.1 

มนส.3.1.3.1 อาคาร สถานที่ แสดงสวนตาง ๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต 

หลักฐานเดียวกับ 
มนส. 7.4.3.1 

มนส.3.1.3.2 มีหองเรียนที่มีอุปกรณ IT, และมีหองพยาบาลและสถานออก
กําลังกายที่เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย 

 

มนส .3.1.4.1 คําสั่งแตงตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เ ร่ืองแตงตั้ง
คณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2550 

 

มนส. 3.1.4.2 คูมืออาจารยที่ปรึกษา   

มนส. 3.1.5.1 เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต www.dusit.ac.th (บริการตางๆ )  

มนส. 3.1.5.2 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรฯ 
http://dusithost.dusit.ac.th/~human/ 

 

มนส. 3.1.5.3 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรฯ  เร่ือง ถาม-ตอบ 

http://dusithost.dusit.ac.th/~human/q_a.html 

 

มนส. 3.1.5.4 สมุดบันทึกรับคํารองนักศึกษา  

มนส. 3.1.6.1 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรฯ เร่ือง โครงการตาง ๆ  

http://dusithost.dusit.ac.th/~mintra_int/Project.htm 

http://dusithost.dusit.ac.th/~mintra_int/Project51.htm  
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจดักิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท  โดย
อยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  
     - กิจกรรมวิชาการ  
     - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
     - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
     - กิจกรรมนันทนาการ  
     - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการ
นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา  
 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน :  

 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ  คือ 
ความรู   ทักษะการคิด ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหและ
การสื่อสาร การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการติดตามและประเมินผลทุกกิจกรรม/โครงการ ไปใช
ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมตอไป  ดังนี้ 
 1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (มนส.3.2.1.1) 
 2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจดักจิกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท  โดย
อยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการครบทุกขอ  
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     - กิจกรรมวิชาการ (มนส.3.2.2.1) 
     - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ (มนส.3.2.2.2) 
     - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม (มนส.3.2.2.3) 
     - กิจกรรมนันทนาการ (มนส.3.2.2.4) 
     - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (มนส.3.2.2.5) 
 3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการ
นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา (มนส.3.2.3.1) 
 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง (มนส.
3.2.4.1) 
 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรฯ  มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ 4   บรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐาน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 3 (1 คะแนน) ผานระดับ 4 3 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
 อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพรอมในการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษา
ดําเนินกิจกรรมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 

คณะมนษุยศาสตรฯ  ควรมีการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม / โครงการ พัฒนานักศกึษา 
อยางตอเนื่อง  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 3.2.1.1 คูมือประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2550  
มนส. 3.2.2.1 กิจกรรมการเรยีนการสอน ประกอบรายวิชาตางๆ  
มนส. 3.2.2.2 โครงการคายภาษาพัฒนาเยาวชน English Camp for Thai Youth  
มนส. 3.2.2.3 โครงการฟุตซอลรัฐศาสตรสัมพันธ คร้ังที่ 2  
มนส. 3.2.2.4 โครงการสัมมนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจากเพลงประกอบ

ภาพยนต 
 

มนส. 3.2.2.5 โครงการเรียนรูนาฏศิลปไทยใหแกนักศกึษาชาวจนี  
มนส. 3.2.3.1 สรุปผลการเรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไป  
มนส. 3.2.4.1 สรุปผลการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบคน  
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  :  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
 1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัย และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
 2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีใชประโยชนไดจริง  
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค  
 4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  
 5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  
 6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ
เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ  มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ  มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ  

 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 วาดวยตัวบงช้ีท่ี 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
ดังนี้ คือ 

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
มหาวิทยาลัย และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ กลาวคือ มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและสงเสริมงานวิจัย มี
สถาบันวิจัยเปนหนวยงานกลางบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรับนโยบายดานการวิจัยเพื่อกําหนดเปน
ภารกิจของคณะ ไดแก มีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยผลิตงานวิจัย โดยกําหนดเปนภาระงาน
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ของบุคลากรสายสอน  และใหผลงานวิจัยเปนสัดสวน 1 ตอ 3 คน ตอป อีกท้ังมีนโยบายในการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เปนตน  (มนส. 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4) 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค (มนส. 4.1.2..1, 4.1.2.2)  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค (มนส. 4.1.3.1, 4.1.3.2)  

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย คือ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมีแผนพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยใน 2 ระดับ คือ 1) ระดับมหาวิทยาลัย โดย
สถาบันวิจัยเปนผูรับผิดชอบ ท้ังการวิจัยเชิงพื้นฐานและข้ันสูง ผานกระบวนการอบรมโดยตรง และ
เขารวมกับกิจกรรม Researcher Club 2) ระดับคณะ สงเสริมใหอบรมท้ังท่ีสถาบันวิจัย และภายนอก 
ไดแก กิจกรรมท่ี 1 การจัดประชุมสัมมนา แบงเปน 1) กิจกรรม Research Seminar 2) Morning Tea 
Talk และกิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม รวมถึง
สงเสริมใหจัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานแผนการวิจัย การศึกษาการใช
ภาษาอังกฤษในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (มนส. 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.4.1, 4.1.4.2, 
4.1.4.3)  

5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  
ดังท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพิจารณาใหภาระงานแกบุคลากรที่มีผลงานวิจัย ดังนี้ คือ 
งานวิจัยเดี่ยว 12 ภาระงานตอสัปดาห งานวิจัยกลุม 8 ภาระงานตอสัปดาห โดยถือเปนมาตรฐาน
สําหรับการพิจารณาประเมินผลงานของอาจารย (มนส. 4.1.5.1) นอกจากนี้อาจารยท่ีมีผลงานวิจัยยัง
ไดรับการยกยองใหมีช่ือในทําเนียบนักวิจัยสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรของสถาบันวิจัยอีก
ดวย (มนส. 4.1.5.2) 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ 
เอกชน และภาคอุตสาหกรรม กลาวคือ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการประสานงานความ
รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก (มนส. 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.6.1) 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย เนื่องจากกําหนดเปาหมายท่ีมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานอยางนอย 
4 ขอ ซ่ึงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถดําเนินการได 6 ขอ คิดเปน 3 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
  (ตามเกณฑ สกอ.) 

มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ (2 คะแนน) ผาน 5 ขอ  3 คะแนน 
 
จุดแข็ง 

คณะมีนโยบายและระบบบริหารงานวิจัย มีการจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชนไดจริง จัดสรรทรัพยากรการเงินและทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย มีนโยบาย
การพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย รวมท้ังมีการสรางขวัญกําลังใจผูวิจัย และมีสงเสริมความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก  
 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 

สงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจยักบัองคกรภายนอกอยางตอเนื่องและกวางขวางมากข้ึน 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 4.1.1.1 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและสงเสริมงานวิจัย 
 

มนส. 4.1.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปพ.ศ. 2550 

 

มนส. 4.1.1.3 รายงานการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2550 

 

มนส. 4.1.1.4 สรุปการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คร้ังท่ี 6/50 

 

มนส. 4.1.2.1 ฐานขอมูลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

http://dusithost.dusit.ac.th/~human/research/research01.xls  

 

มนส. 4.1.2.2 ฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
http://dusithost.dusit.ac.th/~research/rdi_menu/news_block10.htm  

มนส. 4.1.3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการวิจัย พ.ศ.2551  
มนส. 4.1.3.2 Website หนา Homepage สถาบันวิจัย “การจัดสรรทุนอุดหนุน

งานวิจัย” 
 

มนส. 4.1.4.1 หนังสือขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย 
โดยการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา 2 กิจกรรม คือ 1. Research 
Seminar 2. Morning Tea Talk และหนังสือเชิญวิทยากร 

 

มนส. 4.1.4.2 หนั ง สือขออนุ มั ติ โครงการ พัฒนาศั กยภาพงานวิ จั ยทาง
สังคมศาสตรอยางมีสวนรวม และหนังสือเชิญวิทยากร 

 

มนส. 4.1.4.3 หนังสือขออนุมัติโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานแผนการวิจัยเร่ืองการศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และคําส่ังไปราชการ 

 

มนส. 4.1.5.1 (ราง) เกณฑมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าของอาจารยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต 

 

มนส. 4.1.5.2 ทําเนียบนักวิจยั สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
http://dusithost.dusit.ac.th/~research/advisor/cons/social.htm 

 

มนส. 4.1.6.1 เครือขายการวจิัย 
http://dusithost.dusit.ac.th/~research/menu/re_net.htm  
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2  :  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย/งานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
 1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการ
วิชาการและการนําไปใชประโยชน  
 2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วเิคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
ท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
 3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน  
 4. มีระบบและกลไกการสนบัสนุนความรวมมือระหวางนักวจิัยกับองคการภายนอก
สถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน  
 5. มีกลไกสนบัสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวตักรรมใหแกนักวจิัยเจาของผลงาน 
 

เกณฑการประเมิน :  
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 วาดวยตัวบงช้ีท่ี 4.2  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย/งาน

สรางสรรค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน 4 ขอ ดังนี้ 
คือ 

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนดนโยบายและกลไกสนับสนุนการเผยแพร
งานวิจัย โดยใหบุคลากรอางอิงขอมูลของสถาบันวิจัย ผานงานจัดการความรู ไดแก การจัดทํา
วารสาร และการเผยแพรงานวิจัย (มนส. 4.2.1.1) 

2. มีระบบรวบรวมความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเช่ือถือได และรวดเร็วตอ
การนําไปใชประโยชน ไดแก รายงานการสังเคราะห “การศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม A Synthesis Report on the Study English Used by Souvenir 
Sellers, Homestay Owners, and Coffee Shop Service Staff” ซ่ึง Dr. John Owen จาก The 
University of Melbourne และศาสตราจารย ดร. อัจฉรา วงศโสธร เปนท่ีปรึกษาและประเมิน
งานวิจัย (มนส. 4.2.2.1) 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ  มีการดําเนนิการ 3 ขอ  มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอ 
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3. มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก กลาวคือมีท้ังการ
เผยแพรและนําเสนอแผนงานวิจัย โดยจัดประชุมสัมนา 2 กิจกรรม ดังนี้ คือ กิจกรรมท่ี 1 Morning 
Tea Talk ภายใตเครือขายกับตางประเทศ ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย ท้ังนี้ 
ผูอํานวยการแผนงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม” และหัวหนาโครงการวิจัย 3 โครงการ ไดแก การศึกษาการใชภาษาอังกฤษสําหรับผูขาย
ของท่ีระลึก การศึกษาการใชภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการโฮมสเตย และการศึกษาการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับผูใหบริการในรานกาแฟ เปนผูนําเสนองานวิจัยดังกลาวในการสัมมนาคร้ังนี้ 
รวมท้ังอภิปรายและแลกเปล่ียนความรูในเชิงวิจัยกับวิทยากรตางชาติและในประเทศ โดยมีจารย
และนักศึกษาท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเขารวมประชุม (มนส. 4.2.3.1) กิจกรรมท่ี 2 มี
การสรางเครือขายกับชุมชน โดยผลิตงานวิจัยเร่ืองการสรางศักยภาพยุวฑูตชุมชนดานการนําเสนอ
ขอมูลชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว (ระยะขยายผล) ซ่ึงเปนงานวิจัยตอยอดจากงานวิจัยเร่ืองการ
สรางศักยภาพยุวฑูตชุมชนดานการนําเสนอขอมูลชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว (มนส. 4.2.3.2) 
รวมท้ังสนับสนุนใหบุคลากรมีชองทางในการสรางเครือขายเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย โดยคนขอมูล
จากเว็บไซตของสถาบันวิจัย (มนส. 4.2.3.3) 
 4. มีกลไกในการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรท้ังภายนอกและ
ภายในประเทศในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน คือการจัดประชุมสัมนา
นําเสนอแผนงานวิจัย “การศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” 
แบงเปน 3 โครงการยอย ไดแก การศึกษาการใชภาษาอังกฤษสําหรับผูขายของท่ีระลึก การศึกษา
การใชภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการโฮมสเตย และการศึกษาการใชภาษาอังกฤษสําหรับผู
ใหบริการในรานกาแฟ โดยเชิญวิทยากรจากตางประเทศ และผูสนใจท้ังอาจารยและนักศึกษาจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเขารวมสัมนา (มนส. 4.2.3.1)  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ปการศึกษา 2550 วาดวยตัวบงช้ีท่ี 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย/งาน
สรางสรรค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมาย เนื่องจากได
กําหนดเปาหมายท่ีมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานอยางนอย 4 ขอ และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรสามารถดําเนินการได 4 ขอ คิดเปน 3 คะแนน  
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบันประเภท

สถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

มีการดําเนนิการอยางนอย  4  ขอ (3 คะแนน) ผาน 4 ขอ  3 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท้ังการสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยในวงการวิชาการ มีการสังเคราะหความรูท่ีไดจากการวิจัย มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย
ไปยังนกัวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป รวมท้ังมีการสนับสนุนความรวมมือระหวางนกัวจิัย
และองคกรภายนอก ในการนําผลงานไปใชประโยชน 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพฒันา 

ควรมีการกําหนดใหมีกลไกการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจยั หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนกัวจิยัเจาของผลงาน 
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 4.2.1.1 รายงานการประเมินตนเองคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปการศกึษา 2550 
 

มนส. 4.2.2.1 รายงานการสังเคราะห “การศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม A Synthesis Report on the 
Study English Used by Souvenir Sellers, Homestay Owners, 
and Coffee Shop Service Staff” 

 

มนส. 4.2.3.1 การนําเสนอแผนงานวิจยัเร่ือง “การศึกษาการใชภาษาอังกฤษใน
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม” และโครงการวิจัย 3 
โครงการ ไดแก การศึกษาการใชภาษาอังกฤษสําหรับผูขายของท่ี
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
ระลึก การศึกษาการใชภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการโฮมส
เตย และการศึกษาการใชภาษาอังกฤษสําหรับผูใหบริการในราน
กาแฟ ในการประชุมสัมนา Research Seminar ภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวจิัย  

มนส. 4.2.3.2 โครงการวิจัยเร่ืองการสรางศักยภาพยวุฑตูชุมชนดานการ
นําเสนอขอมูลชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว (ระยะขยายผล) 

 

มนส. 4.2.3.3 เครือขายการวจิัย 
http://dusithost.dusit.ac.th/~research/menu/re_net.htm 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของ สําหรับการ
นับจํานวนอาจารยประจําและจํานวนเงินใหใชหลักเกณฑ ดังนี้  

1. จํานวนอาจารยประจําใหนับรวมนักวิจัย และไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัย
ท่ีลาศึกษาตอ 

2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกเปนเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย และจากแหลงทุนตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้  

2.1 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัย 
จัดสรรใหกับอาจารยและนักวิจัย โดยใหนับเฉพาะจํานวนเงินท่ีไดรับอนุมัติ
ใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลขงบประมาณท่ีจัดสรร      

2.2 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัย จําแนกตามแหลงเงินทุน ดังนี้  

 - แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน  
 - แหลงทุนตางประเทศ  
 - หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อ่ืน ๆ  ท่ีไมใชแหลงทุนวิจัย  
 - หนวยงานภาคเอกชน  
 - แหลงอ่ืน ๆ 

หมายเหตุ  
 1. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคใหคิดตามปงบประมาณ  

 2. กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลี่ยตามจํานวนผู
เขารวมโครงการวิจัย  

 3. กรณีโครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงิน
เฉล่ียตามสัดสวนในปการศึกษานั้น  
 

เกณฑการประเมิน :  

 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
อยูระหวาง 1 - 16,999.- บาท  17,000.-บาท – 24,999.- บาท  มากกวาหรือเทากับ 25,000.- บาท  
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ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 ตามตัวบงช้ีท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายใน

และภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ คือ  

คณาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค รวมเปนเงินท้ังส้ิน 5,152,500 บาท  

โดยเปนเงินท่ีได รับสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย  จํานวน  459,000 บาท  ดัง
รายละเอียดโครงการการวิจัยและงานสรางสรรคตอไปนี้  

ลําดับ งานวิจัย ผูวิจัย งบประมาณ 
1 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักดานการใชสารสนเทศ

กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

นายจิตชิน จิตติสุขพงษ 44,000 

2 การนําเสนอหลักสูตรการออกแบบกราฟก ในแนวคิดความ
ตองการและแนวโนมของตลาดแรงงาน รวมถึงความสามารถ
หลักขององคกร 

นายอํานวย ทองแดง 55,000 

3 พฤติกรรมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ
อาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

นางสาวอาภาภรณ อังสาชน 

นางสาวรัชฎาพร ธิราวรรณ 

นางสาวสายสุดา ปนตระกูล 

50,000 

4 พฤติกรรมของบุคลากรในการใชบริการบนเว็บไซต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

นางสาวสายสุดา ปนตระกูล 60,000 

5 การศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดีของครัวเรือนภาคเมืองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

นายสมศักดิ์ เจริญพูล 250,000 

 

และเปนเงินท่ีไดรับสนับสนุนจากภายนอกวิทยาลัย ไดแก สภาวิจัยแหงชาติ สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา และหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ เชน องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดตรัง 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนตน รวมทั้งหนวยงานภาคเอกชน เชน Interfaced 
Developmention Co., Ltd. Win Win Net Corp. บริษัทสินวารีพัฒนา จํากัด เปนตน จํานวน 
4,693,500 บาท ดังรายละเอียดโครงการการวิจัยและงานสรางสรรคตอไปนี้ 
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ลําดับ งานวิจัยและงานสรางสรรค ผูวิจัย แหลงทุน งบประมาณ 
1 โครงการการวจิัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝงคุณธรรมของ

สถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนาและชุมชน โดยใช
โรงเรียนเปนฐาน กรณีศึกษาสถานศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองศาสตราจารย ดร. ชวนี ทองโรจน* 

ผูชวยศาสตราจารยพลับพลึง คงชนะ* 

นางเอื้อมพร เนาวเย็นผล 

นางสาวลิลิตา พูลทรัพย* 

พระระพินทร ดวงลอย* 

อ. มนัสสวาส ปญญาวุธวรกลุ* 

นายวัฒนพงศ วรคุณวิศิษฏ* 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 360,000 

2 ชุดโครงการการศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม  

โครงการยอยที่ 1 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษของผูขายของที่ระลึก
แกนกัทองเที่ยว 
โครงการยอยที่ 2 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษของผูใหบริการ
บานพักโฮมสเตย 
โครงการยอยที่ 3 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษของผูใหบริการใน
รานกาแฟ  

ผูชวยศาสตรจารยกาญจนา ชาตตระกูล 

โครงการยอยที่ 1 

นางสาววิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 

นางสาวสุดารัตน เจตนปญจภัค 

นางสาวทัดดาว จิระสวสัดิ ์

 

โครงการยอยที่ 2 

สภาวิจยัแหงชาติ 720,000 
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ลําดับ งานวิจัยและงานสรางสรรค ผูวิจัย แหลงทุน งบประมาณ 
 นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา  

ผูชวยศาสตราจารยเบญจมาศ บัวกันต 

โครงการยอยที่ 3 

นางสาวกนกวรรณ กุลสุทธิ์ 

นางสาวปยธิดา สุกกระ 

นางสิรินยา จิระสวัสดิ ์

3 การสรางศักยภาพยวุฑูตชุมชนดานการนําเสนอขอมูลชุมชนเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว (ระยะขยายผล) 

นางรักษศิริ ชุณหพนัธรักษผูชวย
ศาสตราจารยสันทนี บุญโนทก 

นางสาวสิริมา เชียงเชาวไว 

นางสาวจิรานชุ โสภา* 

นางสาวภคพร กระจาดทอง* 

นางวาสนา จกัรแกว* 

 

สภาวิจยัแหงชาติ 600,000 

4 การพัฒนารูปแบบจากหองสมุดสูศูนยกลางความรู นางสาวอาภาภรณ อังสาชน สภาวิจยัแหงชาติ 950,000 
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ลําดับ งานวิจัยและงานสรางสรรค ผูวิจัย แหลงทุน งบประมาณ 
นางสาวพิษฐา พงษประเสริฐ 

นางสาวปริศนา มัชฉิมา 

นางกาญจนา เผือกคง 

นางสาวสายสุดา ปนตระกูล 

นายจิตชิน จิตติสุขพงษ 

นายบรรพต พจิิตรกําเนดิ 

5 การประเมินประสิทธิภาพผลการเผยแพรสื่อสารคดีโทรทัศนและ
วิทยุ ของ มผช. 

รองศาสตราจารย ดร. สุขุม เฉลยทรัพย บริษัท ทรีนิตี้พลัส จํากัด 7,500 

6 การสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกบั Videophone กับ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

รองศาสตราจารย ดร. สุขุม เฉลยทรัพย WIN WIN NET CORPORATION 
CO;LTD. 

50,000 
 

7 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส รองศาสตราจารย ดร. สุขุม เฉลยทรัพย บริษัท ระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพฯ จํากดั (มหาชน) 

 

150,000 

8 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกับการดําเนนิงานและ รองศาสตราจารย ดร. สุขุม เฉลยทรัพย กรมควบคุมโรค กระทรวง 200,000 
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ลําดับ งานวิจัยและงานสรางสรรค ผูวิจัย แหลงทุน งบประมาณ 
การจัดการสื่อสารของกรมควบคุมโรค สาธารณสุข 

9 การวิจยัเชิงสํารวจขอมูลพฤติกรรม การรับรู และทัศนคติของ
ผูบริโภคตอผลิตภัณฑน้ําปลา MEGACHEF 

รองศาสตราจารย ดร. สุขุม เฉลยทรัพย บริษัทสินวารีพัฒนา จํากดั 50,000 

10 การวิจยัเชิงสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการปรับปรุงภูมิ
ทัศนรอบอนุสาวรีย ทั้ง 4 ดาน 

รองศาสตราจารย ดร. สุขุม เฉลยทรัพย INTERFAC DEVELOPMENTON 
CO;LTD. 

36,000 

11 การสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอบริการสื่อ Multimedia รองศาสตราจารย ดร. สุขุม เฉลยทรัพย WIN WIN NET CORPORATION 
CO;LTD. 

80,000 
 

12 การประเมินผลสื่อประชาสัมพันธบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยอย (บสย.) 

รองศาสตราจารย ดร. สุขุม เฉลยทรัพย หจก. เฮดแอนดฮารท ครีเอทีฟ 
แอนดสตราทีจิคโซโลชั่น 

250,000 

13 การสํารวจความคิดเห็นโครงการรณรงคสงเสริมความปลอดภัยทาง
ถนนผานปายโฆษณากลางแจง 

รองศาสตราจารย ดร. สุขุม เฉลยทรัพย บริษัท เพนนี ดี จํากัด 100,000 

14 โครงการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑชุมชน ป 2551 รองศาสตราจารย ดร. สุขุม เฉลยทรัพย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 400,000 

15 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลคลองเต็ง 
จ.ตรัง 

นางกรวนิท เขมะพันธุมนัส* 

นางเสาวธาร โรจนวภิาค* 

นางสาวหยาดพิรุณ นาชัยสินธุ 

องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 
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ลําดับ งานวิจัยและงานสรางสรรค ผูวิจัย แหลงทุน งบประมาณ 
นางสาวกนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ* 

นายพีระวัฒน ชาติพฤกษพันธุ* 

16 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลแหลมสอม จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

17 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลสุโสะ จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

18 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลยานตาขาว จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

19 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลคลองปาง จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

20 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัว จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

21 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลควนเมา จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

22 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด 20,000 
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ลําดับ งานวิจัยและงานสรางสรรค ผูวิจัย แหลงทุน งบประมาณ 
ตําบลทาพญา จ.ตรัง ตรัง 

23 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบือ จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

24 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

25 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลทุงคาย จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

26 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลอาวตง จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

27 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลสิเกา จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

28 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลเกาะเปยะ จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

29 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลบางดวน จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 
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ลําดับ งานวิจัยและงานสรางสรรค ผูวิจัย แหลงทุน งบประมาณ 
30 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน

ตําบลบางหมาก จ.ตรัง 
เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด

ตรัง 
20,000 

31 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลปะเหลียน จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

32 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลปากแจม จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

33 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลลําภูรา จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

34 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลวังมะปราง จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

35 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลวังมะปรางเหนือ จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

36 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลในเตา จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

37 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด 20,000 
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ลําดับ งานวิจัยและงานสรางสรรค ผูวิจัย แหลงทุน งบประมาณ 
ตําบลหนองบอ จ.ตรัง ตรัง 

38 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลทุงยาว จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

39 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาชุมเหด็ จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

40 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาโตะหมิง จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

41 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาทามใต จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

42 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาบินหลา จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

43 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาพละ จ.ตรัง 

 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

44 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด 20,000 
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ลําดับ งานวิจัยและงานสรางสรรค ผูวิจัย แหลงทุน งบประมาณ 
ตําบลปากคม จ.ตรัง ตรัง 

45 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสําราญ จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

46 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลหวยนาง จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

47 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาโยงเหนือ จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

48 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาโยงใต จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

49 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลบาหวี จ.ตรัง 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

50 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลลิพัง จ.ตรัง 

 

เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด
ตรัง 

20,000 

51 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน เหมือนขอ 15 องคการบริหารสวนตําบล จงัหวัด 20,000 
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ลําดับ งานวิจัยและงานสรางสรรค ผูวิจัย แหลงทุน งบประมาณ 
ตําบลตะเสะ จ.ตรัง ตรัง 

 

หมายเหตุ * ไมไดสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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จากขอมูลขางตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบัน จํานวนท้ังส้ิน 5,152,500 บาท ท้ังนี้ อาจารยประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนท้ังส้ิน 184 คน (ไมนับอาจารยท่ีลาศึกษาตอ)  

ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 184 คน คิดเปน 28,002.71 บาท 
 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เนื่องจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดเปาหมายไวท่ี 25,000 บาท 

(2 คะแนน) แตคณะมีผลการดําเนินงานอยูท่ี 28,002.71 บาท เทากับ 3 คะแนน ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
  (ตามเกณฑ สกอ.) 

25,000 บาท (2 คะแนน) 28,002.71 บาท 3 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการสนับสนุนทุนวิจัย โดยมหาวิทยาลัย และไดรับทุน
สนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เนื่องจากการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทาง
วิชาการถือเปนพันธกิจหลักของคณะ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัย รวมทั้งมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธในเว็บไซตของคณะ 

จุดออน 
- 

แนวทางการพฒันา 
กระตุนใหอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอโครงการวิจัยมากข้ึน ท้ังเพิ่ม

เงินสนับสนุนงานวิจัย และแรงจูงใจอ่ืน เชน ไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ัน เพิ่มคาตอบแทน และทัศนศึกษา 
เปนตน 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 4.3.0.1 สัญญารับทุนการวิจัย เร่ืองความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักดานการใช

สารสนเทศกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

มนส. 4.3.0.2 บันทึกอนุมัติงบประมาณ  โครงการวิจัยเ ร่ือง การนําเสนอหลักสูตรการ
ออกแบบกราฟก ในแนวคิดความตองการและแนวโนมของตลาดแรงงาน 
รวมถึงความสามารถหลักขององคกร 

 

มนส. 4.3.0.3 สัญญารับทุนการวิจัย เร่ืองพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

มนส. 4.3.0.4 สัญญารับทุนการวิจัย เร่ืองพฤติกรรมของบุคลากรในการใชบริการบนเว็บไซต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

มนส. 4.3.0.5 สัญญารับทุนการวิจัย การศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดีของครัวเรือนภาคเมืองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

มนส. 4.3.0.6 สัญญาจาง โครงการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝงคุณธรรมของ
สถาบันครอบครัว สถานศึกษา สถาบันศาสนาและชุมชน โดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน กรณีศึกษาสถานศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

มนส. 4.3.0.7 สัญญารับทุนการวิจัย ชุดโครงการการศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 

มนส. 4.3.0.8 สัญญารับทุนการวิจัย เร่ืองการสรางศักยภาพยุวฑูตชุมชนดานการนําเสนอ
ขอมูลชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว (ระยะขยายผล) 

 

มนส. 4.3.0.9 สัญญารับทุนการวิจัย เร่ืองการพัฒนารูปแบบจากหองสมุดสูศูนยกลางความรู  

มนส. 4.3.0.10 ใบเสนอราคา การประเมินประสิทธิภาพผลการเผยแพรส่ือสารคดีโทรทัศนและ
วิทยุ ของ มผช. 

 

มนส. 4.3.0.11 โทรสารเร่ือง วาจางสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ Videophone  

มนส. 4.3.0.12 สัญญาวาจาง การดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟา 

บีทีเอส 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 4.3.0.13 ใบส่ังจาง เลขท่ี 18/2551 วันท่ี 7 ธันวาคม 2550 จางสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานและการจัดการส่ือสารของกรมควบคุมโรค 
 

มนส. 4.3.0.14 ใบเสนอราคา การวิจัยเชิงสํารวจขอมูลพฤติกรรม การรับรู และทัศนคติของ
ผูบริโภคตอผลิตภัณฑน้ําปลา MEGACHEF 

 

มนส. 4.3.0.15 ใบเสนอราคา การวิจัยเชิงสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการปรับปรุงภูมิ
ทัศนรอบอนุสาวรีย ท้ัง 4 ดาน 

 

มนส. 4.3.0.16 ใบเสนอราคา  การสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอบริการส่ือ 
Multimedia 

 

มนส. 4.3.0.17 โทรสารเร่ือง ตอบรับวาจางการประเมินผลส่ือประชาสัมพันธ เร่ือง การ
ประเมินผลส่ือประชาสัมพันธบริษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอย 
(บสย.) 

 

มนส. 4.3.0.18 ขอตกลงการจัดจางทําวิจัยสํารวจความคิดเห็น โครงการรณรงคสงเสริมความ
ปลอดภัยทางถนนผานปายโฆษณากลางแจง 

 

มนส. 4.3.0.19 สัญญาจาง โครงการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑชุมชน ป 2551  

มนส. 4.3.0.20 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลคลองเต็ง 
จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.21 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลแหลมสอม จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.22 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลสุโสะ จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.23 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลยานตาขาว จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.24 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลคลองปาง จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.25 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัว จ.ตรัง 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 4.3.0.26 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน

ตําบลควนเมา จ.ตรัง 
 

มนส. 4.3.0.27 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลทาพญา จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.28 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระบือ จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.29 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลทาขาม จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.30 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลทุงคาย จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.31 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลอาวตง จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.32 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลสิเกา จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.33 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลเกาะเปยะ จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.34 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลบางดวน จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.35 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลบางหมาก จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.36 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลปะเหลียน จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.37 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลปากแจม จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.38 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลลําภูรา จ.ตรัง 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 4.3.0.39 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน

ตําบลวังมะปราง จ.ตรัง 
 

มนส. 4.3.0.40 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลวังมะปรางเหนือ จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.41 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลในเตา จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.42 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลหนองบอ จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.43 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลทุงยาว จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.44 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาชุมเหด็ จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.45 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาโตะ-หมิง จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.46 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาทามใต จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.47 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาบินหลา จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.48 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาพละ จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.49 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลปากคม จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.50 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสําราญ จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.51 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลหวยนาง จ.ตรัง 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 4.3.0.52 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน

ตําบลนาโยงเหนือ จ.ตรัง 
 

มนส. 4.3.0.53 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลนาโยงใต จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.54 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลบาหวี จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.55 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลลิพัง จ.ตรัง 

 

มนส. 4.3.0.56 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวน
ตําบลตะเสะ จ.ตรัง 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.4  :  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของ สําหรับการนับ
จํานวนอาจารยประจําและผลงานใหใชหลักเกณฑ ดังนี้ :  
 1. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ  
 2. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติ  
 

หมายเหตุ  
 1. การเผยแพรผลงาน 1 เร่ืองมากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียงครั้งเดียว โดยควรนําเสนอผลการ       
เผยแพรท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากท่ีสุด  
 2. การตีพิมพในวารสาร นับเม่ือกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแลว  
 3. บทความท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
หมายถึง บทความท่ีไมใชบทคัดยอสําหรับบทความท่ีไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)  
 4. การรายงานขอมูลบทความท่ีไดรับการตีพิมพ ใหจําแนกตามประเภทผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ
ในวารสารระดับตาง ๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้  
     - ช่ือ เลมท่ี และวัน เดือน ป ของวารสารท่ีตีพิมพ  
     - ช่ือบทความและเลขหนา  
     - ช่ือผูเขียน  
 5. การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรท้ังในและตางประเทศ ให
นับเฉพาะท่ีไดรับการจดทะเบียนในปนั้น โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางยื่นจดทะเบียน และไมนับ
รวมการจดลิขสิทธ์ิและการทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  
 

เกณฑการประเมิน :  

 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 1 - รอยละ 19  รอยละ 20 – รอยละ 29  มากกวาหรือเทากับรอยละ 30  



 

          
 

138

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2550 ตามตัวบงช้ีท่ี 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา ผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มี
ดังนี้  

มีการเผยแพรงานวิจัย 1 เร่ือง ใหกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ เผยแพรงานวิจัย
เร่ืองการศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พรอมท้ังคูมือจํานวน 3 
เลม ไดแก 1) คูมือภาษาอังกฤษสําหรับผูขายของท่ีระลึก 2) คูมือภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบการ
บานพักโฮมสเตย และ3) คูมือภาษาอังกฤษสําหรับผูใหบริการในรานกาแฟ (มนส. 4.4.1) 

มีการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการ 3 เร่ือง (มนส. 4.4.2-4.2.4) ดังนี้ คือ  
1) รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย คร้ังท่ี 1 28 กรกฎาคม 2550 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บทความเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณคาศิลปกรรมกับ
การสรางทัศนคติตอตนเองและความผูกพันกับชุมชน 

2) บทความเร่ือง 115 ป แหงการสถาปนาการเมืองแบบรัฐราชการ (พ.ศ. 2435-2550): 
ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจและความมีตัวตนของระบบราชการกับการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ประเทศไทย นําเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ 
คร้ังท่ี 8 (พ.ศ. 2550) 

3) บทความเร่ือง วัตถุมงคล - พระเคร่ือง - จตุคามรามเทพ เม่ือระบบทุนนิยมทําใหศาสนา
กลายเปนสินคา ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ คร้ังท่ี 8 
(พ.ศ. 2550)  

มีการตีพิมพบทความในวารสารทางวิชาการ คือวารสารวิจัย มสด. จํานวน 5 เร่ือง (มนส. 4.4.5-
4.4.9) ดังนี้  

1) วารสารวิจัย มสด. ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2550 บทความเร่ือง การศึกษาภาพ
จิตกรรมสีน้ําของสวัสดิ์ ตันติสุข หนา 10 

2) วารสารวิจัย มสด. ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2550 บทความเร่ือง มิติสถานท่ี
ในนวนิยายอิงประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทรศึกษาจากงานประพันธของ “ทมยันตี” 
หนา 21 

3) วารสารวิจัย มสด. ปที่ 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2550 บทความเร่ืองการศึกษา
พฤติกรรมการมีสวนรวมสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมชุมชนของประชากรในเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร หนา 40 
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4) วารสารวิจัย มสด. ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2550 บทความเร่ือง กลยุทธการ
บริหารจัดการตามกระบวนทัศนธรรมาภิบาลในองคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษา
เฉพาะในเขตจังหวัดภาคใตตอนลางของประเทศ หนา 140 

5) วารสารวิจัย มสด. ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2550 บทความเร่ือง การพัฒนาแนว
ทางการบริหารจัดการสวัสดิการผูสูงอายุ ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเขต
ปริมณฑล หนา 158  

นอกจากนี้ มีผลงานท่ีนําไปใชประโยชน ท้ังตอภาครัฐและเอกชนจํานวน 47 เร่ือง (มนส. 4.3.10-
4.3.56) ดังตอไปนี้  

 

1 การประเมินประสิทธิภาพผลการเผยแพรส่ือสารคดีโทรทัศนและวิทยุ ของ มผช. 

2 การสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกบั Videophone กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส 

4 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกับการดําเนนิงานและการจัดการส่ือสารของกรมควบคุมโรค 

5 การวิจยัเชิงสํารวจขอมูลพฤติกรรม การรับรู และทัศนคติของผูบริโภคตอผลิตภัณฑน้ําปลา MEGACHEF 

6 การวิจยัเชิงสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการปรับปรุงภูมิทัศนรอบอนุสาวรีย ท้ัง 4 ดาน 

7 การสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอบริการส่ือ Multimedia 

8 การประเมินผลส่ือประชาสัมพันธบริษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอย (บสย.) 

9 การสํารวจความคิดเห็นโครงการรณรงคสงเสริมความปลอดภัยทางถนนผานปายโฆษณากลางแจง 

10 โครงการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑชุมชน ป 2551 

11 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลคลองเต็ง จ.ตรัง 

12 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม จ.ตรัง 

13 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลสุโสะ จ.ตรัง 

14 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลยานตาขาว จ.ตรัง 

15 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลคลองปาง จ.ตรัง 

16 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จ.ตรัง 

17 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลควนเมา จ.ตรัง 
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18 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทาพญา จ.ตรัง 

19 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบือ จ.ตรัง 

20 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทาขาม จ.ตรัง 

21 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทุงคาย จ.ตรัง 

22 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลอาวตง จ.ตรัง 

23 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลสิเกา จ.ตรัง 

24 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลเกาะเปยะ จ.ตรัง 

25 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบางดวน จ.ตรัง 

26 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก จ.ตรัง 

27 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลปะเหลียน จ.ตรัง 

28 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลปากแจม จ.ตรัง 

29 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลลําภูรา จ.ตรัง 

30 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลวงัมะปราง จ.ตรัง 

31 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลวงัมะปรางเหนือ จ.ตรัง 

32 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลในเตา จ.ตรัง 

33 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลหนองบอ จ.ตรัง 

34 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทุงยาว จ.ตรัง 

35 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาชุมเห็ด จ.ตรัง 

36 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาโตะหมิง จ.ตรัง 

37 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาทามใต จ.ตรัง 

38 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาบินหลา จ.ตรัง 

39 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาพละ จ.ตรัง 

40 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลปากคม จ.ตรัง 

41 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลหาดสําราญ จ.ตรัง 
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42 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลหวยนาง จ.ตรัง 

43 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ จ.ตรัง 

44 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาโยงใต จ.ตรัง 

45 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบาหวี จ.ตรัง 

46 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลลิพัง จ.ตรัง 

47 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลตะเสะ จ.ตรัง 
 

จากขอมูลขางตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ
เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน จํานวนท้ังส้ิน 59 เร่ือง  

ท้ังนี้ อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนท้ังส้ิน 184 คน (ไมนับอาจารย
ท่ีลาศึกษาตอ)  
 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ จํานวน 59 เร่ือง 
ตออาจารยประจําจํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 32.06 ได 3 คะแนน ถือวาบรรลุเปาหมาย เนื่องจาก
กําหนดเปาหมายไวท่ี รอยละ 10  ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนด 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
  (ตามเกณฑ สกอ.) 

รอยละ 10 (1 คะแนน) 32.06 3 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเห็นความสําคัญของการพัฒนาองคความรูจากการวิจัย โดย

กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทําให
อาจารยมีงานวิจัยและงานสรางสรรคตางๆ สามารถตีพิมพเผยแพร และนําไปใชประโยชนอยาง
กวางขวางในหลายหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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จุดออน 
- 
แนวทางการพฒันา 

สนับสนุน สรางแรงจูงใจ และสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักวิจัย และผูสนใจงานวิจัยผลิต
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางมากข้ึน และสงเสริมใหไดรับการตีพิมพ
เผยแพรในระดับนานาชาติ  

 

รายการเอกสารหลักฐาน 
มนส. 4.4.0.1 บันทึกขอความเร่ืองเผยแพรงานวิจยัเร่ืองการศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม และหนังสือขอบคุณ 

มนส. 4.4.0.2 รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย คร้ังท่ี 1 28 กรกฎาคม 2550 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี บทความเร่ือง ความสัมพันธระหวางคุณคาศิลปกรรมกับ
การสรางทัศนคติตอตนเองและความผูกพนักับชุมชน 

มนส. 4.4.0.3 บทความเร่ือง 115 ป แหงการสถาปนาการเมืองแบบรัฐราชการ (พ.ศ. 2435-2550): 
ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจและความมีตัวตนของระบบราชการกับการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ประเทศไทย นําเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ คร้ัง
ท่ี 8 (พ.ศ. 2550)  

มนส. 4.4.0.4 หนังสือเลขท่ี ศธ. 0516.14/ว 1891 เร่ือง ขอเชิญเขารวมงานและสงบทความ ในการประชุม
วิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ คร้ังท่ี 8 (พ.ศ. 2550) และบทความเร่ือง 
วัตถุมงคล - พระเคร่ือง - จตุคามรามเทพ เม่ือระบบทุนนยิมทําใหศาสนากลายเปนสินคา 

มนส. 4.4.0.5 วารสารวิจัย มสด. ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2550 บทความเร่ือง การศึกษาภาพ
จิตกรรมสีน้ําของสวัสดิ์ ตันติสุข หนา 10 

มนส. 4.4.0.6 วารสารวิจัย มสด. ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2550 บทความเร่ือง มิติสถานท่ี
ในนวนยิายอิงประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทรศึกษาจากงานประพันธของ “ทมยันตี” 
หนา 21 

มนส. 4.4.0.7 วารสารวิจัย มสด. ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2550 บทความเร่ืองการศึกษา
พฤติกรรมการมีสวนรวมสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมชุมชนของประชากรในเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร หนา 40 
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มนส. 4.4.0.8 วารสารวิจัย มสด. ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2550 บทความเร่ือง กลยุทธการ
บริหารจัดการตามกระบวนทัศนธรรมาภิบาลในองคการบริหารสวนตําบล : กรณีศึกษา
เฉพาะในเขตจงัหวัดภาคใตตอนลางของประเทศ หนา 140 

มนส. 4.4.0.9 วารสารวิจัย มสด. ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2550 บทความเร่ือง การพัฒนาแนว
ทางการบริหารจัดการสวัสดกิารผูสูงอายุ ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเขต
ปริมณฑล หนา 158 

มนส. 4.4.0.10 ใบเสนอราคา การประเมินประสิทธิภาพผลการเผยแพรส่ือสารคดีโทรทัศนและวิทยุ ของ 
มผช. 

มนส. 4.4.0.11 โทรสารเร่ือง วาจางสํารวจความคิดเห็นเกีย่วกับ Videophone 

มนส. 4.4.0.12 สัญญาวาจาง การดําเนนิการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการรถไฟฟาบีทีเอส 

มนส. 4.4.0.13 ใบส่ังจาง เลขท่ี 18/2551 วันท่ี 7 ธันวาคม 2550 จางสํารวจความคิดเหน็ของประชาชน
เกี่ยวกับการดําเนินงานและการจัดการส่ือสารของกรมควบคุมโรค 

มนส. 4.4.0.14 ใบเสนอราคา การวิจยัเชิงสํารวจขอมูลพฤติกรรม การรับรู และทัศนคติของผูบริโภคตอ
ผลิตภัณฑน้ําปลา MEGACHEF 

มนส. 4.4.0.15 ใบเสนอราคา การวิจยัเชิงสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
อนุสาวรีย ท้ัง 4 ดาน 

มนส. 4.4.0.16 ใบเสนอราคา การสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอบริการส่ือ Multimedia 

มนส. 4.4.0.17 โทรสารเร่ือง ตอบรับวาจางการประเมินผลส่ือประชาสัมพันธ เร่ือง การประเมินผลส่ือ
ประชาสัมพันธบริษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอย (บสย.) 

มนส. 4.4.0.18 ขอตกลงการจดัจางทําวจิัยสํารวจความคิดเห็น โครงการรณรงคสงเสริมความปลอดภัยทาง
ถนนผานปายโฆษณากลางแจง 

มนส. 4.4.0.19 สัญญาจาง โครงการสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑชุมชน ป 2551 

มนส. 4.4.0.20 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลคลองเต็ง จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.21 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลแหลม
สอม จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.22 ปกรายงานการสํารวจความพงึพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลสุโสะ จ.ตรัง 
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มนส. 4.4.0.23 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลยานตาขาว จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.24 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลคลองปาง จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.25 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.26 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลควนเมา จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.27 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทาพญา จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.28 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทุงกระบือ จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.29 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทาขาม จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.30 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทุงคาย จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.31 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลอาวตง จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.32 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลสิเกา จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.33 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลเกาะเปยะ จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.34 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบางดวน จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.35 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบางหมาก จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.36 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลปะเหลียน จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.37 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลปากแจม จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.38 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลลําภูรา จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.39 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลวังมะปราง จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.40 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลวัง
มะปรางเหนือ จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.41 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลในเตา จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.42 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลหนองบอ จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.43 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทุงยาว จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.44 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาชุมเห็ด จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.45 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาโตะ-หมิง จ.ตรัง 
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มนส. 4.4.0.46 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาทามใต จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.47 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาบินหลา จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.48 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาพละ จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.49 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลปากคม จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.50 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลหาดสําราญ จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.51 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลหวยนาง จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.52 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาโยง
เหนือ จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.53 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลนาโยงใต จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.54 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลบาหวี จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.55 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลลิพัง จ.ตรัง 

มนส. 4.4.0.56 ปกรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลตะเสะ จ.ตรัง 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1 : มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
   

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม  
 2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม
แผนที่กําหนด  
 3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  
 6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และ
บูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน :  
 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม 

ตามเปาหมายของสถาบัน โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่ ระดับ 6  ดังนี้ 
1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผน

ดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม (มนส. 5.1.1.1)  
2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงาน

ใหดําเนินการบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่กําหนด (มนส.5.1.2.1) , (มนส.5.1.2.2) , (มนส.
5.1.2.3) 

3.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดระเบียบในการใหบริการวิชาการแก
สังคม (มนส. 5.1.3.1) 

4.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
(มนส. 5.1.4.1) , (มนส. 5.1.4.2) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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5.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ
วิชาการแกสังคม (มนส. 5.1.4.1) 

 

การบรรลุเปาหมาย 
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม ตามเปาหมายของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  คือ ระดับ 5  และมีผลการดําเนินงานอยูที่ระดับ  5  คือ  บรรลุเปาหมาย   
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 5 (2 คะแนน) ผานระดับ 5 2 คะแนน 
 
 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีนโยบายที่ใหความสําคัญตอการบริการทางวิชาการ

อยางชัดเจน         อาจารยในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับการเชิญไปเปนวิทยากร  
กรรมการวิชาชีพ    กรรมการวิทยานิพนธ  เปนจํานวนมาก   ซ่ึงสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่   
3  คือ   สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต คือ บุคคลภายในและภายนอกไดรับการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง   และมีโครงการที่เปนการแสดงออกถึงความรวมมือระหวางทุกหลักสูตรของคณะกับ
ชุมชนในทองถ่ินตาง ๆ   เชน โครงการพัฒนาความรูการบริหารสวนทองถ่ินสูชุมชน เปนตน 
 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ควรมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง 
และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน 

สรางเครือขายความรวมมือในทางวิชาการอยางตอเนื่อง และกําหนดแนวทางปฏิบัติในเรือ่ง
ของการใหความสําคัญตอการประเมินผลโครงการทุกโครงการอยางจริงจัง เพื่อนําผลการประเมิน
โครงการไปใชเปนขอมูลพัฒนาโครงการอื่น ๆ ตอไป 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 5.1.1.1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550  หนา 14-15 

มนส. 5.1.2.1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550    คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                                    

หลักฐานเดียวกับ  
(มนส.1.6.1.1) 

มนส. 5.1.2.2 โครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน  

มนส. 5.1.2.3 โครงการอบรมนาฏศิลปสําหรับบุคคลภายนอก  

มนส. 5.1.3.1 ระเบียบการใหบริการวิชาการแกสังคม ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

 

มนส. 5.1.4.1 โครงการเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทยใหแกนักศึกษา
ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยการคาและภาษาตางประเทศกวางตุง 

 

มนส. 5.1.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ คายภาษาและวัฒนธรรม  

มนส. 5.1.5.1 โครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน หลักฐานเดียวกับ 
5.1.2.2 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 : รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปน 
ที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสงัคม 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 มีอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ดานผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา 8 คน (มนส 5.2.0.1) ดานกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/วิทยากร
80 คน (มนส 5.2.0.2) และดานอาจารยพิเศษ 16 คน (มนส 5.2.0.3) รวมจํานวนอาจารยประจําที่
มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 104 คน จากจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงาน
จริงทั้งหมด 184 คน (มนส 5.2.0.4) คิดเปนรอยละ 56.52 
  

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย เพราะ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ กําหนดเปาหมาย
ของตัวบงชี้ที่ 5.2 ไวที่รอยละ 35  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินงานไดรอยละ 56.52 
 

ผลการประเมินตนเอง  
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

รอยละ 35 (3 คะแนน) 56.52 % 3 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 24  รอยละ 25 – รอยละ 34  มากกวาหรือเทากบัรอยละ 35  
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จุดแข็ง 
 อาจารยประจําของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสวนรวมในการใหบริการ      
ทางวิชาการแกสังคม โดยเปนผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา อาจารยพิเศษ เปนกรรมการวิชาการ /
กรรมการวิชาชีพ/วิทยากร และเปนอาจารยพิเศษ ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําของ       
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีศักยภาพและเปนที่ยอมรับทางดานวิชาการจากหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
  

แนวทางการพัฒนา 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดพัฒนา
ศักยภาพของตน เพื่อใหเกิดการยอมรับจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 
 

รายการหลักฐาน 

มนส 5.2.0.1 ตารางสรุปผลอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ดานผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา 

มนส 5.2.0.2 ตารางสรุปผลอาจารยประจาํที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ดานกรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/วทิยากร 

มนส 5.2.0.3 ตารางสรุปผลอาจารยประจาํที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
ดานอาจารยพเิศษ 

มนส 5.2.0.4 รายชื่ออาจารยประจําของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจํา          
ปการศึกษา 2550 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3 : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
ประจํา  
 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  
 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติ จํานวน 123 โครงการ/กิจกรรมตอจํานวนอาจารยประจํา 184  (จํานวนอาจารยประจํา 
217 คน ไมนับอาจารยที่ลาศึกษาตอ 33 คน) คิดเปนรอยละ 66.84 ของอาจารยประจําทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน  
 

การบรรลุเปาหมาย 
กําหนดคาเปาหมายไวที่รอยละ  40  จากคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดดําเนินการจัดการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพฯ 
จํานวน 123 โครงการ/กิจกรรม   คิดเปนรอยละ 66.84  ของอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานอยู
ในปจจุบัน  กําหนดเปาหมายที่เกณฑมาตรฐานอยูที่รอยละ 40 คือ บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

รอยละ 40 (3 คะแนน) 66.84 % 3 คะแนน 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24  รอยละ 25 – รอยละ 39  มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  
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จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีนโยบายที่ใหความสําคัญตอการจัดโครงการ/

กิจกรรมบริการวิชาการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
ควรกําหนดแนวทางสนับสนุนใหคณาจารยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทํา

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 5.3.0.1 มนส 465/  2550  
โครงการจัดหลักสูตรฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษใหแก
เจาหนาที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

มนส. 5.3.0.2 กิจกรรม Field Trip ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   
มนส. 5.3.0.3 กิจกรรม Field Trip ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มนส. 5.3.0.4 กิจกรรม Field Trip ที่กระทรวงการตางประเทศ  
มนส. 5.3.0.5 กิจกรรมฝกวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่โรงแรมสวน

ดุสิตเพลส 
 

มนส. 5.3.0.6 กิจกรรมคอมพิวเตอร  
มนส. 5.3.0.7 กิจกรรมนําเสนอผลงานของผูเขาอบรม  
มนส. 5.3.0.8 มนส 525/ 2550  

โครงการคายสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3  
 
 

มนส. 5.3.0.9 กิจกรรมสรางศาลาการเปรียญ  
มนส. 5.3.0.10 กิจกรรมสันทนาการ  
มนส. 5.3.0.11 กิจกรรมนําเสนอผลตออาจารย 

 
 



 

          
 

153

มนส. 5.3.0.12 มนส 518/ 2550  
โครงการภาษาอังกฤษสําหรับนักสารสนเทศศาสตร 

 
 

มนส. 5.3.0.13 กิจกรรมทดสอบความรูภาษาอังกฤษ  
มนส. 5.3.0.14 มนส 560/2550  

โครงการตนกลาสวนดุสิตเฉลิมพระเกียรติ 
 
 

มนส. 5.3.0.15 กิจกรรมรวมใจทําความดีถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

 
 

มนส. 5.3.0.16 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  
มนส. 5.3.0.17 กิจกรรมสงเสริมความรูดานการอาน การใชหองสมุด การจัด

หมวดหมูทรัพยากรสารนิเทศ 
 

มนส. 5.3.0.18 กิจกรรมสงเสริมความรูดานสุขภาพใหกับโรงเรียนและชาวบาน  
มนส. 5.3.0.19 กิจกรรมเรียนรูศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน  
มนส. 5.3.0.20 มนส 697/ 2550 

ศูนยการศึกษาทางไกล ณ วัดพุทธรัตนาราม  มลรัฐ เท็กซัส  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 
 

มนส. 5.3.0.21 กิจกรรมเทศกาลสงกรานต  
มนส. 5.3.0.22 กิจกรรมงานกฐินสามัคคี  
มนส. 5.3.0.23 กิจกรรมเทศกาลลอยกระทง  
มนส. 5.3.0.24 กิจกรรมงานครบรอบวันเกิดของพระเทพสารมุนี  
มนส. 5.3.0.25 กิจกรรมงานวันฮาโลวีน  
มนส. 5.3.0.26 กิจกรรมงานวนัปดภาคการศึกษา  
มนส. 5.3.0.27 กิจกรรมงานวันเกิด  
มนส. 5.3.0.28 กิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษ  
มนส. 5.3.0.29 กิจกรรมการประกวดแตงตัวสวยงาม  
มนส. 5.3.0.30 กิจกรรมวันมาฆบูชา  
มนส. 5.3.0.31 กิจกรรมวันวิสาขบูชา  
มนส. 5.3.0.32 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  
มนส. 5.3.0.33 กิจกรรมวันเขาพรรษา  
มนส. 5.3.0.34 กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ  
มนส. 5.3.0.35 กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  
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มนส. 5. 3.0.36 กิจกรรมการเรียนการสอนพุทธศาสนา  
มนส. 5.3.0.37 กิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลปไทย  
มนส. 5.3.0.38 กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทย  
มนส. 5.3.0.39 กิจกรรมอบรมภาษาไทยใหแกชาวตางชาติ  
มนส. 5.3.0.40 กิจกรรมการอบรมตัดเย็บชุดไทยแกผูสนใจ  
มนส. 5.3.0.41 กิจกรรมการอบรมดนตรีไทยแกผูสนใจ  
มนส. 5.3.0.42 กิจกรรมพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษ  
มนส. 5.3.0.43 กิจกรรมศึกษาดูงาน  
มนส. 5.3.0.44 กิจกรรมผลิตชุดสําหรับการแสดงและสื่อการเรียนการสอน  
มนส. 5.3.0.45 มนส 781/ 2550  

โครงการฝกอบรมพัฒนาทักษะและทัศนศึกษาประเทศไทยสําหรับ
ครูอาสาสมัครที่สอนภาษาไทยประจําวัดไทยในรัฐ กลันตัน 

 

มนส. 5.3.0.46 คําสั่ง มสด ที่  5546/ 2550  
โครงการเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทยใหแกนักศึกษาจนี
จากมหาวิทยาลัยการคาและภาษาตางประเทศกวางตุง 

 

มนส. 5.3.0.47 มนส 1043/ 2550  
โครงการ “จากหองเรียนสูชุมชนปที่ 2 ทําดีดวยใจใหพอ สานตอ
คําพอสูชุมชน ” 

 

มนส. 5.3.0.48 มนส 1091/ 2550  
โครงการหองสมุดกับการพัฒนาทองถ่ิน 

 
 

มนส. 5.3.0.49 กิจกรรมสงเสริมการอาน  
มนส. 5.3.0.50 กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด  
มนส. 5.3.0.51 มนส 1117/2550  

โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 
 
 

มนส. 5.3.0.52 กิจกรรมเสริมความรูภาษาไทย 8 ฐาน  
มนส. 5.3.0.53 กิจกรรมการโตวาที  
มนส. 5.3.0.54 กิจกรรมการแสดงรําไทย   
มนส. 5.3.0.55 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ  
มนส. 5.3.0.56 กิจกรรมการแสดงละคร  
มนส. 5.3.0.57 มนส 1208/2550 โครงการสุนทรียสูชุมชน  
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มนส. 5.3.0.58 กิจกรรมที่วังสวนผักกาด  
มนส. 5.3.0.59 กิจกรรมที่อนุสาวรียชัยสมรภูมิ  
มนส. 5.3.0.60 กิจกรรมที่พระที่นั่งวิมานเมฆ  
มนส. 5.3.0.61 กิจกรรมที่วัดพระเชตุพนวิมล   มังคลาราม (วัดโพธิ์)  
มนส. 5.3.0.62 กิจกรรมที่สวนสาธารณะกรุงเทพฯ  
มนส. 5.3.0.63 กิจกรรมที่โรงเรียนตําบลขุมทอง  
มนส. 5.3.0.64 กิจกรรมที่พระราชวังบานปน  
มนส. 5.3.0.65 กิจกรรมศิลปะที่ศาลหลักเมือง  กรุงเทพฯ  
มนส. 5.3.0.66 มนส 1230/2550     

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในการจัดการแขงขนักีฬา
มหาวิทยาลัยโลก 

 

มนส. 5.3.0.67 กิจกรรมศิลปะประดิษฐ  
มนส. 5.3.0.68 กิจกรรมใหความรูศิลปวัฒนธรรมไทย  
มนส. 5.3.0.69 กิจกรรมการแสดงของนักศึกษา  
มนส. 5.3.0.70 เอกสารประชาสัมพันธ  
มนส. 5.3.0.71 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษผานสื่อศิลปะ  
มนส. 5.3.0.72 กิจกรรมนิทรรศการ  
มนส. 5.3.0.73 มนส 1288/ 2550  

โครงการอบรมความรูภาษาจีนสําหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

มนส. 5.3.0.74 คําสั่ง มสด ที่  5546/2550 
โครงการอบรมภาษาไทยเพือ่การอาชีพใหแกนกัศึกษาชาวจีน 
จากสถาบันเซียงซือห ู

 
 

มนส. 5.3.0.75 มนส 1352/ 2550  
โครงการคายสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 4 :  ชะลอน้ํา 
ดวยใจไทย 

 

มนส. 5.3.0.76 กิจกรรมสรางฝายชะลอน้ํา  
มนส. 5.3.0.77 กิจกรรมสันทนาการ  
มนส. 5.3.0.78 กิจกรรมนําเสนอผลงาน  
มนส. 5.3.0.79 มนส 1463/ 2550  โครงการนิทรรศการภาพเนื่องในวาระครบ 

58 ปแหงการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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มนส. 5.3.0.80 มนส 1744/ 2550  
โครงการอบรมนักศึกษาสาขาภาษาไทยประยุกต ใหแกนักศึกษา
ชาวจีน จากวทิยาลัยอาชีวะหล่ิวโจว  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

มนส. 5.3.0.81 มนส 1756/ 2550 โครงการรณรงคการใชสิทธิ์เลือกตั้ง  
มนส. 5.3.0.82 กิจกรรมเวทีเสวนารณรงคการเลือกตั้ง  
มนส. 5.3.0.83 กิจกรรมการจดันิทรรศการ  
มนส. 5.3.0.84 กิจกรรมเดนิขบวนรณรงคการเลือกตั้ง  
มนส. 5.3.0.85 โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับบุคคลทั่วไป  
มนส. 5.3.0.86 โครงการสอนดนตรีสําหรับบุคคลภายนอก  
มนส. 5.3.0.87 โครงการคายภาษาพัฒนาชุมชน English Camp for Thai Youth  
มนส. 5.3.0.88 กิจกรรมการนําเสนอและซักซอมกิจกรรม  
มนส. 5.3.0.89 กิจกรรมจัดทําสื่อและอุปกรณคาย  
มนส. 5.3.0.90 กิจกรรมคายภาษา  
มนส. 5.3.0.91 โครงการคายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ  
มนส. 5.3.0.92 โครงการเติมความฝน สรางรอยยิ้มในวันเด็ก  
มนส. 5.3.0.93 กิจกรรมนิทรรศการ  
มนส. 5.3.0.94 กิจกรรมพัฒนาและบูรณะวัด  
มนส. 5.3.0.95 กิจกรรมสงเสริมการอาน  
มนส. 5.3.0.96 กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดใหกับเยาวชน  
มนส. 5.3.0.97 โครงการคาย รปศ. รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน  
มนส. 5.3.0.98 โครงการรวมใจอาสา  พัฒนาชุมชน คร้ังที่ 1  
มนส. 5.3.0.99 กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมโรงเรียน  
มนส. 5.3.0.100 กิจกรรมสันทนาการ  
มนส. 5.3.0.101 โครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน  
มนส. 5.3.0.102 กิจกรรมอบรมใหความรูแกชุมชน  
มนส. 5.3.0.103 กิจกรรมใหคําปรึกษาแกชุมชน  
มนส. 5.3.0.104 กิจกรรมกลุมสัมพันธ  
มนส. 5.3.0.105 โครงการอบรมภาษาจีนสําหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุนที่ 2  
มนส. 5.3.0.106 กิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรม  
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มนส. 5.3.0.107 กิจกรรมดูงานและปฏิบัติการดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว  
มนส. 5.3.0.108 โครงการคายสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 5   
มนส. 5.3.0.109 กิจกรรมสรางลานกีฬาอเนกประสงค  
มนส. 5.3.0.110 กิจกรรมติดตั้งกังหันลม  
มนส. 5.3.0.111 กิจกรรมสันทนาการ  
มนส. 5.3.0.112 โครงการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อ

รากฐานประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 
 

มนส. 5.3.0.113 กิจกรรมการอบรม  
มนส. 5.3.0.114 กิจกรรมการสรางการมีสวนรวมของประชากันกับผูบริหาร

ทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

มนส. 5.3.0.115 โครงการจัดหลักสูตรฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษใหแก
เจาหนาที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุนที่ 2 

 

มนส. 5.3.0.116 กิจกรรม Field Trip ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   
มนส. 5.3.0.117 กิจกรรม Field Trip ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มนส. 5.3.0.118 กิจกรรมฝกวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่โรงแรม  

สวนดุสิตเพลส 
 

มนส. 5.3.0.119 กิจกรรมคอมพิวเตอร  
มนส. 5.3.0.120 กิจกรรมนําเสนอผลงานของผูเขาอบรม  
มนส. 5.3.0.121 โครงการสวนดุสิตสูชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
มนส. 5.3.0.122 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษใหแกมัคคุเทศกทองถ่ิน  
มนส. 5.3.0.123 กิจกรรมคายภาษาและวัฒนธรรม  
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ตัวบงชี้ท่ี 5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  
 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการใหบริการทางวิชาการดานมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ทั้งภายในประเทศ และโครงการระหวางประเทศ ทั้งดานภาษาและวัฒนธรรม มี
ทั้งโครงการบริการในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เชน โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาที่ สปป.ลาว (มนส.5.4.1.1) เมื่อโครงการแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบโครงการ
ไดประเมินผลโครงการพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในโครงการในระดับพึงพอใจมาก อยูที่
ระดับ 90% 
 

การบรรลุเปาหมาย 
จากแนวปฏิบัติตามเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพของ สกอ. ซ่ึงกําหนดประเด็น

สําคัญดานความพึงพอใจ  4  ประเด็น คือ  ความพึงพอใจดานกระบวนการ  ขั้นตอนการใหบริการ  
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และความพึง
พอใจตอคุณภาพการใหบริการ  กําหนดเปาหมายที่เกณฑมาตรฐานอยูที่รอยละ 80 คือ บรรลุ
เปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

รอยละ 80 (2 คะแนน) 90 % 3 คะแนน 

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ 75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85  
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จุดแข็ง 
ผูรับบริการพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ เปนอยาง

มาก  ทั้งนี้เนื่องจากคณะมนุษยศาสตรฯมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  อาจารยที่ใหการบริการวิชาการ
ความรูความสามารถในเนื้อหา    มีกลวิธีการสอนและสื่อการสอนที่ดี  อีกทั้งเจาหนาที่มีความเอาใจ
ใสและมีน้ําใจใหความชวยเหลือผูเขาอบรมเปนอยางดี 
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ควรมีการกําหนดรูปแบบการประเมินผลความพึง
พอใจที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ และทําการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการใหบริการ
วิชาการเพื่อสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการวิชาการมากยิ่งขึ้น 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 5.4.1.1 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมภาษาอังกฤษใหแก
เจาหนาที่ สปป.ลาว 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.5 : จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ(จํานวนศูนยเครือขาย)  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 2 แหลง 3 แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 
 

ผลการดําเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกบุคคลทั่วไปทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  โดยมีแหลงที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 4 แหลง ดังนี้ 
 1.  ศูนยการศึกษาทางไกล ณ วัดพุทธรัตนาราม  มลรัฐเท็กซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกาสอน
ภาษา และศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชนในตางประเทศ (มนส.5.5.0.1) 

2.  สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จัดโครงการอบรมภาษาจีนใหแกบุคลากรตางๆ     
(มนส.5.5.0.2) 
 3. โครงการอบรมนักศึกษาสาขาภาษาไทยประยุกตใหแกนักศึกษาอาชีวะหล่ิวโจว (มนส.
5.5.0.3) 
 4.  โครงการอบรมภาษาไทยเพื่อการอาชีพใหแกนักศึกษาจีนจากสถาบันเซียงซือหู 
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (มนส.5.5.0.4) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการจัดการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
จํานวน 4 แหลง กําหนดเปาหมายที่ 4 แหลง ตามเกณฑมาตรฐาน คือ บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

4  แหลง (3 คะแนน)  4  แหลง 3   คะแนน 
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จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ตระหนักในบทบาทหนาที่ของการเปนแหลงอางอิง

ทางวิชาการ  เปนที่ใหบริการทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาชุมชนในดาน
วิชาการและการพัฒนาความรู ซ่ึงไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   
 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 

ควรเรงพัฒนางานหรือขยายเครือขายการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ และขยายการใหบริการในดานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 5.5.0.1 มนส 697/ 2550 

ศูนยการศึกษาทางไกล ณ วัดพุทธรัตนาราม  มลรัฐ เท็กซัส  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

มนส. 5.5.0.2 มนส  1288 / 2550     การจัดตั้งสถาบันขงจื้อ 
 

 

มนส. 5.5.0.3 โครงการอบรมนักศึกษาสาขาภาษาไทยประยุกตใหแก
นักศึกษาอาชีวะหล่ิวโจว 

 

มนส. 5.5.0.4 โครงการอบรมภาษาไทยเพือ่การอาชีพใหแกนกัศึกษาจนีจาก
สถาบันเซียงซือหู มหาวทิยาลัยชนชาติกวางสี 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
 

ตัวบงชี ้6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
 

 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ  
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง  
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ  
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การ

จัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม 
เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือ
เวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือใน การใหการบริการ
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ  
 

เกณฑการประเมิน :  

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีผล

การดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐานระดับ 4 ดังนี้ 
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได(มนส.6.1.1.1) และมีแผนงานรองรับ (มนส.6.1.1.2), 

(มนส.6.1.1.3) 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง (มนส.6.1.2.1) 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ เชนการเรียนการสอน  
(มนส. 6.1.3.1) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (มนส.6.1.3.2)  และบริการวิชาการแกสังคม (มนส.
6.1.3.3) เปนตน 

4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม (มนส.6.1.4.1) การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง โดยจัดสง
บุคลากรเขารวมแสดง / เปนวิทยากร / เขารวมประชุมทางดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ (มนส.6.1.4.2) 
 

 การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีผลการดําเนินงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน คือ

บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 4 (3 คะแนน) ผานระดับ 4 3 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
1.  มีนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีโครงการ หรือ 

กิจกรรม ที่เปนประโยชนทีส่อดคลองกับแผนงานและมกีารดําเนนิกิจกรรม โครงการอยางตอเนื่อง และมี
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานดานศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ  

2.  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตองานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรม ใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมแกองคกรภาครัฐและเอกชนและในระดับนานาชาต ิ
อยางตอเนื่อง 
 

จุดออน 
 - 
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แนวทางการพัฒนา 
ควรกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และมีการประชาสัมพันธ

ผลงาน เพื่อใหสังคมไดรับรูและเห็นความสําคัญดานศิลปวัฒนธรรม  สนับสนุนการทําวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรม  และสรางเครือขายทางดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 6.1.1.1 คูมือประกันคณุภาพการศึกษาปการศึกษา 2550 หลักฐานเดียวกับ 
มนส. 5.1.1.1 

มนส.6.1.1.2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551  หลักฐานเดียวกับ 
มนส. 1.1.6.1 

มนส.6.1.1.3 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 หลักฐานเดียวกับ 
มนส. 1.1.6.2 

มนส.6.1.2.1 เว็บไซต คณะมนุษยศาสตรฯ เร่ือง โครงการตางๆ 
http ://dusithost.dusit.ac.th/~mintra_int/project 
http ://dusithost.dusit.ac.th/~mintra_int/project51 

 

มนส. 6.1.3.1 แนวการสอน  
มนส. 6.1.3.2 โครงการสงเสริมจริยธรรมแกนักศกึษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคร้ังที่ 1 
 

มนส. 6.1.3.3 โครงการวัดพุทธรัตนาราม  

มนส.6.1.4.2 การประชุมขิมโลก คร้ังที่ 9   
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  
 
 

ตัวบงช้ี จํานวน 9 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันได

ในระดับสากล 
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากร       

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรยีนการสอน และการวิจัย 
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 

สถาบันอุดมศึกษา 
7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ 

นานาชาติ 
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
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ตัวบงชี้ที่ 7.1 : สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน          
ใหแขงขันไดในระดับสากล  
 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
 1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 

2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 ครั้ง  
 3. มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้ง           
มีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบันอยางนอย 
7 วันกอนการประชุม  
 4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลง
กันไวลวงหนา  
 5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดยใช       
หลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร  
  

เกณฑการประเมนิ :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ  มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการดําเนินงานในขอที่ 1,2,3 และขอที่ 5 จากเกณฑมาตรฐาน สกอ. รวมจํานวน 4 ขอ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ (มนส.7.1.1.1) 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ
มากกวาปละ 2 ครั้ง (มนส.7.1.2.1) 

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ มีการแจงการประชุมทาง E-Mail และมีรายงานผล
การประชุมบน Website ของคณะ (มนส.7.1.3.1) 

5. คณะมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักการ
บริหารราชการที่ดี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะอยางสม่ําเสมอ (มนส.7.1.5.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย โดยมีผลการดําเนินงานผาน 4 ขอ จากเกณฑมาตรฐาน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ผาน 4 ขอ  (2 คะแนน) ผาน 4 ขอ 2 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
 คณะมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ และบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดออน 
  

แนวทางการพัฒนา 
 ควรเปดโอกาสใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของคณะ
มากขึ้น 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส.7.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ป 2550 
 

มนส.7.1.2.1 ติดตามเรงรดัการดําเนนิการตามแผน  
มนส.7.1.3.1 http://www.dusit.ac.th/human  
มนส.7.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร 
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ตัวบงช้ีที ่7.2 : ภาวะผูนาํของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  
 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึง

ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน

สถาบัน 
 4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน  
 

เกณฑการประเมนิ : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวย

หลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 3 (2 คะแนน) ผานระดับ 3 2 คะแนน 
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จุดแข็ง 
 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได และผูบริหารมีการบริหารดวยหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส.7.2.1 ระเบียบ ขอ บงัคับของมหาวิทยาลยั  
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ตัวบงช้ี 7.3 : มีการพัฒนาสถาบนัสูองคการเรียนรู  
 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  
 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50  
 3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  

4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  
 

เกณฑการประเมนิ : 

  

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศกึษา 2550 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สนบัสนุนใหเขารวมการอบรม สัมมนาที่
เกี่ยวของกับองคการสูการเรยีนรู โดยใหผูเขารวมอบรมสัมมนาไดเกดิทักษะทางความคิด แบบบรณูาการ 
และสามารถนาํความรูไปใชในการพัฒนาในระดับคณะและมหาวิทยาลยัได ซึ่งจะสงผลใหมหาวิทยาลยัมี
ความสามารถในการแขงขนักับมหาวิทยาลัยอ่ืนได นอกจากนี้หลกัสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ
ศาสตร ไดจัดทําแผนการจดัการความรูของหลักสูตรประจําปการศึกษา 2550และมีการดําเนินงานตามแผน 
และประสบความสําเรจ็ไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ไมประเมิน 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 5 (2 คะแนน) - - 
 

จุดแข็ง 
 - 
 

จุดออน 
 - 

แนวทางการพัฒนา 
 คณะควรมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  
 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50  
 3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  

4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู  
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
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ตัวบงช้ีที่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากร  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  
 4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง  

ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น  
 

เกณฑการประเมนิ : 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ และมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุน
เขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสราง
ขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีผลการดําเนินงานอยู
ท่ีระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 
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 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
(มนส. 7.4.1.1), (มนส.7.4.1.2) 
 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติของคณะ (มนส.7.4.2.1) 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข โดยใชระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (มนส. 7.4.3.1) 
 4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน (มนส.7.4.4.1) และปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใหบุคลากรไปศึกษาตอ (มนส.7.4.4.2) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย มีผลการดําเนินงานอยูที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน 
  

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 3 (2 คะแนน) ผานระดับ 4 2 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 
การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม 
ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ 
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 

 



 174

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. ควรมีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ด ี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  
 2. ควรมรีะบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสงูใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน  

3.  ควรมกีารประเมินความพงึพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
4.  ควร มกีารนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบรหิารระดับสูง และมีแนวทาง ในการ 

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส.7.4.1.1 แผนอัตรากําลงัสายผูสอนระยะ 5 ป (พ.ศ.2551 – 2555)
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ 

 

มนส.7.4.1.2 แผนอัตรากําลงัสายผูสอนระยะ 5 ป (พ.ศ.2551 – 2555) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

มนส. 7.4.3.1 อาคาร สถานที่ แสดงสวนตาง ๆของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  
มนส.7.4.4.1 แผนอัตรากําลงัสายผูสอนระยะ 5 ป (พ.ศ.2551 – 2555) คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

มนส.7.4.4.2 ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต เรือ่ง หลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติเกีย่วกับการใหบุคลากรไปศกึษาตอ  
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ตวับงชี้ท่ี 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิาร การเรยีนการสอน และการวิจยั  
 

ชนิดของตวับงชี้ : ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตดัสินใจ  

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
3. มีการประเมินประสิทธภิาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด  
 
 

เกณฑการประเมิน : 
  
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2550 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดกําหนดนโยบายการจัดทําระบบ

ฐานขอมูล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ตลอดจนการปฏิบัติ
หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาในการใหบริการทางการศึกษาแกนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพ โดยมีผลการ
ดําเนินงานผานระดับ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตดัสินใจ โดยคณะ ฯ ปฏิบัติตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั และจัดตั้งที่ปรึกษาดานสารสนเทศประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร (มนส.7.5.1.1)  
และมีคณะกรรมการพัฒนาเว็ปไซตของคณะ(มนส.7.5.1.2) 

2. มีการใชระบบฐานขอมูลเพ่ือการตดัสินใจ ของมหาวทิยาลยัเพื่อการดําเนินงานตามภารกิจของ
คณะ ฯ ในดานตาง ๆ (มนส. 7.5.2.1), (มนส. 7.5.2.2) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 2 ขอ
แรก  

มีการดําเนนิการ 2 ขอแรก  มีการดําเนนิการอยางนอย 3 ขอแรก  
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3. มีการประเมินประสิทธภิาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล ของมหาวิทยาลยั เชน ผูใช
ตองยืนยนัตวัตนในการใชงานผานระบบและขอมูลจะถูกตรวจสอบความถกูตองของขอมูลจากผูรับผิดชอบ
ตั้งแตตอนท่ีปอนเขาและแสดงผลลพัธ (มนส. 7.5.3.1) 

 
 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และการเรียนการสอน

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปสําหรับนักศึกษาทุกคณะ ซ่ึงจําเปนตองมีระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การ
เรียนการสอน และการวิจัย กําหนดเปาหมายท่ีเกณฑมาตรฐานอยูระดับ 3 คือ บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เปาหมาย 
การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 5 (3 คะแนน) ระดับ 3 3 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหมีคณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศ มีการสงเสรมิ

ใหบุคลากรพฒันาทักษะความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จนสามารถนํามาสรางเครื่องมือที่ชวยสงเสริม
การเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
ควรมีการประเมินผลอยางเปนระบบ เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุง แกไข และพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผูใชงานใหมากที่สุด 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส.7.5.1.1 คําสั่งแตงตั้งที่ปรึกษาดานสารสนเทศประจาํคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

 

มนส.7.5.1.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็ปไซตของคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร 

 

มนส.  7.5.2.1 ฐานขอมูลระบบบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  
มนส.  7.5.2.2 ฐานขอมูลผลงานวิจยั สถาบนัวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต 
 

มนส. 7.5.3.1 ผลการประเมนิความพึงพอใจระบบฐานขอมูล   
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ตัวบงชี้ท่ี 7.6 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ 
เว็บไซด นิทรรศการ  
 2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่ว
อยางนอย 3 ชองทาง  
 3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและ 
มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง  
 5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  
 

เกณฑการประเมิน : 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2550 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรไดเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา มี

สวนรวมในการพัฒนามหาวทิยาลยัหรือหนวยงาน ผลการดําเนินการคอื คณะมนษุยศาสตรและ 
สังคมศาสตรเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงานตางๆ แกประชาชนอยางโปรงใส โดยผานเอกสาร 
เว็บไซตและจดันิทรรศการ พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางทีเ่ปดเผย อันไดแก เว็บ
บอรด จดหมาย ผลการดาํเนนิงานอยูท่ีระดบั 2 ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 
 1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผาน สิ่งพิมพ(มนส. 7.6.1.1) และเว็บไซด 
คณะ (มนส.7.6.1.2) 
 2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยทั่ว
อยางนอย 3 ชองทาง ไดแก  โทรศัพท เว็ปไซต็  จดหมาย 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ พัฒนา

มหาวิทยาลยั หรือ หนวยงานของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรโดยไดกําหนดเปาหมายคือ รบัฟง
ความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนท่ีรับรู ไดแก เว็บบอรด กลอง แสดงความคิดเห็น 
และจดหมาย นอกจากนี้ยังมีโครงการรวมมือกับหนวยงานภายนอกทั้งหนวยงาน ภายในประเทศและหนวยงาน
ภายนอกประเทศเพื่อใหดําเนินกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเรียนการ สอนของคณะ ในรูปแบบความรวมมือกับ
หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ  กําหนดเปาหมายที่เกณฑ มาตรฐานอยูที่ระดับ 2  คือ ไมบรรลุเปาหมาย  
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 5 (3 คะแนน) ระดับ 2 1 คะแนน  
 

จุดแข็ง 
 - 
จุดออน 

ยังไมมีกิจกรรมรวมกันระหวางคณะฯ และประชาชนภายนอกในดานการพัฒนาคณะฯ โดยตรง
อยางชัดเจน และตอเนื่อง 
 

แนวทางการพัฒนา 
ควรนําความคิดของบุคลากรภายนอกที่เปนประโยชน มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาคณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 7.6.1.1 ปายประกาศหนาคณะ  
มนส. 7.6.1.2 เว็บไซตคณะ  
มนส. 7.6.3.1 โทรศัพทหมายเลข 02-244-5800-2  
มนส. 7.6.3.2 เว็บไซตคณะ หลักฐานเดียวกับ มนส. 7.6.1.2 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.7 : รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
ชนิดของตวับงชี้ : ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2550  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงาน

ทางวิชาการในระดับชาติจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.88 (มนส. 7.7.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.7” ไว
ท่ีรอยละ 0.99   
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

รอยละ 0.1 (1 คะแนน)  5.88 % 3 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากรที่มีคุณภาพไดรับการยอมรับในระดับประเทศ 

 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 

ควรกระตุนใหอาจารยประจําทุกคนมีการพฒันาทางดานผลงานวจิัยใหมีคุณภาพและไดรับการ
ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99  รอยละ 1 – รอยละ 1.99  มากกวาหรือเทากับรอยละ 2  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 7.7.0.1 เอกสารแสดงหนาเว็บไซตมหาวิทยาลยั เรือ่ง “แสดงความ

ยินดี รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย รับรางวัลผูทาํคุณประโยชน
ใหแกกระทรวงศึกษาธิการประจําป 2551” 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  
 2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปจจัยเสี่ยง  
 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข 
ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  
 4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมนิ : 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในการบริหารการศึกษา ทั้ง

ในระดับคณะและระดับหลักสูตร ซึ่งเปนการจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงจากครั้งกอน เพื่อลดผลกระทบ
จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ใหอยูในระดับที่สามารถบริหารควบคุมได โดยแตงตั้งคณะกรรมการวาง
ระบบการบริหารความเสี่ยงประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรข้ึน ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี 
และประธานหลักสูตรครบทั้ง 13 หลักสูตร และไดทําการวิเคราะหและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ
ตอความสําเร็จของการบริหารงานตามเปาหมายได ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑมาตรฐานที่ระดับ 4 ดังนี้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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 1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง (มนส.7.8.1.1) 
 2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสาํคัญของ ปจจัยเสี่ยง (มนส.7.8.2.1) 
 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการดําเนินการแกไข 
ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม (มนส.7.8.3.1) 
 4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (มนส.7.8.4.1) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประกอบกับมีแผนบริหารความเส่ียง ทําใหสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหและควบคุม
จัดลําดับปจจัยเส่ียงที่อาจสงผลกระทบตอการบริหารงานได  กําหนดเปาหมายที่เกณฑมาตรฐานระดับ 4  
คือ บรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 4 (2 คะแนน) ผานระดับ 4 2 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
คณะกรรมการวางระบบบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบดวยผูบริหารคณะและหลักสูตรทุกหลักสูตร 

ท่ีมีประสบการณสูง จะชวยทําใหการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหและควบคุมปจจัยเสี่ยง เกิดขึ้นอยางรอบ
ดาน รวมทั้งกําหนดแนวทางปองกันแกไขไวลวงหนาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 
จุดออน 
 - 
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แนวทางการพัฒนา 
ควรมีแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดมีการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงและกําหนดมาตรการรองรับที่ชัดเจน ได

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันอยางสม่ําเสมอ ในดําเนินการบริหารความเส่ียงอยางระมัดระวัง จะชวย
ใหสามารถบริหารจัดการปจจัยเสี่ยงใหบรรลุเปาหมายได 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส.  7.8.1.1 คํ าสั่ งคณะมนุษยศาสตร ฯ  ท่ี  041/2550  เรื่ อง  แต งตั้ ง

คณะกรรมการวางระบบการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  

 

มนส.  7.8.2.1 แผนบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มนส.  7.8.3.1 แผนบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หลักฐานเดียวกับ 

มนส.7.8.2.1 
มนส.  7.8.4.1 แฟมควบคุมภายใน  
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ตัวบงชี้ท่ี 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค

ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย 
 5. มีการยืนยันวสิัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา  
 6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับตาง ๆ  
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ  
 

เกณฑการประเมิน : 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เปน
ประจําทุกเดือน (ทุกวันอังคารท่ีสามของเดือน) และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีมีการประชุมเปน
ประจําเชนกัน ในการประชุมเกือบทุกครั้งมีกําหนดวาระการประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
ภายใน เพ่ือทําความเขาใจ และแจงความเคลื่อนไหวใหแกคณะกรรมการบริหารคณะฯ ไดรับทราบทุกครั้ง 
เพ่ือใหการดําเนินการใหถูกตองตามระบบอยางตอเนื่อง  

นอกจากนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยังไดจัดใหมีการประชุมชี้แจงใหความรูเกี่ยวกับ
การประเมินผลและการประกันคุณภาพภายในใหกับบุคลากรของคณะทุกคน โดยอธิการบดีและวิทยากร

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผูทรงคุณวุฒิ และไดมีการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยอีกดวย ซึ่งถือเปนความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคลไดอยางดี ทําใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวช้ีวัดและเปาหมายของคณะฯ ที่
สอดคลองตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยผล
การดําเนินการอยูในเกณฑมาตรฐานทีร่ะดับ 5 ดังนี้ 

 1.  คณะดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในของมหาวิทยาลัย (มนส.
7.9.1.1) 
 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ (มนส.7.9.2.1) 

3.  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน (มนส.7.9.3.1) , 
(มนส.7.9.3.2) 

4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค
ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย (มนส.7.9.4.1) , (มนส.7.9.4.2) 
 5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
(มนส.7.9.5.1)  
 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดเปาหมายท่ีจะสรางการยอมรับและยืนยันในวิสัยทัศน

และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย กําหนดเปาหมายอยูในเกณฑมาตรฐานที่ระดับ 5 คือ บรรลุ
เปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 5 (2 คะแนน) ผานระดับ 4 2 คะแนน 
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จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

และประเด็นยุทธศาสตร และมีการกําหนดตัวช้ีวัดของการดําเนินการตามแผน 
 

จุดออน 
 -  
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมรีะบบติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ และนาํ
ผลการประเมนิไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส.  7.9.1.1 แนวทางการดําเนินการในการประเมินผลและแผนงานการ

ประเมินผลในสถาบันอุดมศึกษา 
 

มนส.  7.9.2.1 แนวทางการดําเนินการในการประเมินผลและแผนงานการ
ประเมินผลในสถาบันอุดมศึกษา 

หลักฐานเดียวกับ 
7.9.1.1 

มนส.  7.9.3.1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550  
มนส.  7.9.3.2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551  
มนส.  7.9.4.1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 หลักฐานเดียวกับ 

7.9.3.1 
มนส.  7.9.4.2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 หลักฐานเดียวกับ 

7.9.3.2 
มนส.  7.9.5.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปการศึกษา 2550  โดยใชยุทธศาสตรการจัดการความรู 

Knowledge management 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
 
 

ตวับงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี ้ประกอบดวย  
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ  
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย  
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  
 3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห
สถานะทางการเงิน  
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง  
 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 
 
 
 



 189

เกณฑการประเมิน : 
 
 
 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2550 มีผลการดํานินงานอยูที่ระดับ 1  ดังนี้ 

1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 
(มนส. 8.1.1.1) , (มนส. 8.1.1.2) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย ในตัวบงชี้ท่ี 8.1  เนื่องจากมีผลการดําเนินงานอยูท่ี ระดับ 1 ตามเกณฑมาตรฐาน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 7 (3 คะแนน) ผานระดับ 1 1 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
 - 
 

จุดออน 
 คณะขาดหลักฐานในการดําเนินงานของตัวบงชี้ที่ 8.1 :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ควรจัดใหมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  
 2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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 3.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง  
4. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง  
 5. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 6. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 8.1.1.1 แผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2550  
มนส. 8.1.1.2 แผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 2551  
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ตัวบงชี้ท่ี 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 

2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  

 

เกณฑการประเมิน : 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะใชทรัพยากร ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกัน  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่บูรณา
การการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการเรียนการสอน  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ไมประเมิน 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 4 (3 คะแนน) - - 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนินการ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก  
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จุดแข็ง 
 - 
 

จุดออน 
 -  
 

แนวทางการพัฒนา 
 - 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

- - - 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
 

ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ ประกอบดวย  
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ

สถาบัน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 
 3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้ง

ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานท้ังภายใน

และภายนอกสถาบัน 
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 เกณฑการประเมิน : 
 
 
 

 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษา โดยมีกระบวนการบริหารภายในกิจกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาอยางเปน
ระบบ โดยเริม่จากความตระหนักของผูบริหาร สงผลใหเกิดนโยบายที่สนับสนุนระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษาของคณะ ทั้งนีโ้ดยอาศัยปจจัยสนับสนุนในกระบวนการประกันคณุภาพการศกึษาทีถู่กตองและ
แมนยํา ดวยการติดตามตรวจสอบ รวบรวมขอมูล ประเมินคุณภาพ ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ตามผลการประเมินทั้งจากภายนอกและภายในจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร โดยความเขาใจและรวมมือของ
บุคลากรในคณะ สงผลใหระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาของคณะ พัฒนาขึ้นเปนลําดับ และ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อเตรยีมการและรับการตรวจประเมนิในระดับ
หลักสูตร และมีผลการดําเนนิงานอยูทีร่ะดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ 
โดยจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550 ข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดาน
การประดันคุณภาพการศึกษาภายใน (มนส. 9.1.1.1) , (มนส. 9.1.1.2) 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพเปนลายลักษณอักษร (มนส. 
9.1.2.1) และมีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ  (มนส. 9.1.2.2) , มีคณะอนุกรรมการกํากับตัวบงชี้ 
การประกันคุณภาพภายใน  (มนส. 9.1.2.3) 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชน สมศ. , สกอ. , กพร. (มนส. 
9.1.3.1) 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) (มนส. 
9.1.4.1) , (มนส. 9.1.4.2)  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (มนส. 9.1.5.1) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ
แรก  

มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก  มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก  
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6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้ง
ระดับบุคคล หลักสูตร  คณะ และมหาวิทยาลัย (มนส. 9.1.6.1) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ปการศึกษา 2550 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดเปาหมายคือ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และตองมีระบบเครือขายดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย กาํหนดคาเปาหมายท่ีเกณฑมาตรฐานระดับ 5 คณะดําเนินการอยูท่ีระดับ 6 คือ บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 5 (3 คะแนน) ผานระดับ 6                3 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา มีการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง 
  

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส. 9.1.1.1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2550  
มนส. 9.1.1.2 การพฒันาระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 
มนส. 9.1.2.2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2550   
 

มนส. 9.1.2.3 คําสั่งแตงตั้งคณะอนกุรรมการกํากับตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป
การศกึษา 2550   

 

มนส. 9.1.3.1 คูมือการประกนัคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ภาคผนวก 2 
ตารางเปรยีบเทียบตัวบงชี้
ของ สกอ.  สมศ.  กพร. กับ 
KPI ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต 
หนา 187-197 

มนส. 9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2548  
มนส. 9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2549  
มนส. 9.1.5.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในปการศกึษา 2550 โดยใชยุทธศาสตรการจัดการ
ความรู Knowledge Management 

 

มนส. 9.1.6.1 การรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมินผล (ในระบบ 
Manual)  

หลักฐานเดียวกับ 
มนส.1.1.4.1 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  

2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา  
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
4.นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่

นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน

คุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  
 

เกณฑการประเมิน : 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบการใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา โดยมีการเผยแพรผานเว็ปไซตของคณะ และสอดแทรกในการเรียนการสอนและการทํากิจกรรม
ตาง ๆ โดยมีผลการดําเนินงานอยูทีร่ะดับ1 ดังนี้ 
 1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยเผยแพรผานเว็ป
ไซตของคณะ (มนส.9.2.1.1) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 ผลการดําเนินงานอยูที่ เกณฑมาตรฐานระดับ 1 ซึ่งไมบรรลุเปาหมาย 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ
แรก  

มีการดําเนนิการ 4 – 5 ขอ
แรก  

มีการดําเนนิการอยางนอย 6 ขอแรก  
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ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 4 (2 คะแนน) ผานระดับ 1 1 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
 - 

 

จุดออน 
 ขาดหลักฐานแสดงระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชกับ
กิจกรรมนักศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนา 
 คณะควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา  
2. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
3.นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
4. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
5. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่

นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
6. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน

คุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส.9.2.1.1 http://www.dusit.ac.th/human~student  
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ตัวบงชี้ท่ี 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน

อยางตอเนื่อง  
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน

ภายในเวลาที่กําหนด  
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง  
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือ

การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ  
 

เกณฑการประเมิน : 
  

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและ

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน ตามเวลาที่กําหนด มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเนื่อง โดยมีผลการดําเนินงานอยูที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

 1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยมีนโยบายและแผนดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ (มนส.
9.3.1.1), (มนส.9.3.1.2) 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนินการ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก  
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3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด (มนส.9.3.3.1) 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยมี
การนําผลการประเมินไปรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารคณะ(มนส.9.3.4.1) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมีผลการดําเนินงานอยูที่ระดับ 4 ซ่ึงไมบรรลุเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เปาหมาย 

การประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. โดยสถาบัน
ประเภทสถาบัน: เนนพัฒนาสังคม 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ สกอ.) 

ระดับ 5 (3 คะแนน) ผานระดับ 4 3 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
 - 
 

จุดออน 
 

ไมมีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือ
การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ  
 

แนวทางการพัฒนา 
ควรมีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือ

การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หมายเหตุ 

มนส.9.3.1.1 รายงานการประเมินตนเอง  
มนส.9.3.1.2 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  
มนส.9.3.1.3 รายงานผลการตรวจประเมนิภายในระดับหลักสูตร  
มนส.9.3.3.1  http://www.dusit.ac.th/human  
มนส.9.3.4.1 เอกสารการประชุม  
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สวนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ. 
 

องคประกอบ ผลการประเมิน 
องคประกอบที่ 1 2.50 
องคประกอบที่ 2 2.33 
องคประกอบที่ 3 2.00 
องคประกอบที่ 4 3.00 
องคประกอบที่ 5 2.80 
องคประกอบที่ 6 3.00 
องคประกอบที่ 7 2.12 
องคประกอบที่ 8 1.00 
องคประกอบที่ 9 2.33 

คาเฉล่ียรวมทุกองคประกอบ 2.34 
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ตารางที ่ส1  สรุปการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชีข้องสกอ. โดยสถาบนั 
ประเภทสถาบนั :  เนนพฒันาสังคม   
                                                                                       ผลงานวงรอบปการศึกษา 2550   

องคประกอบ
คุณภาพ  

เปาหมาย1  ผลการ
ดําเนินงาน1  

คะแนนการประเมิน  
( ตามเกณฑสกอ.)  

คะแนน      
ตัวบงชีเ้พิ่ม 

 องคประกอบที่ 1  
ตัวบงช้ีที่ 1.1  
ตัวบงช้ีที่ 1.2  

 
ระดับ  5 
รอยละ  90 

 

 
ผานระดับ 6 

100 % 
 

 
2 คะแนน 
3 คะแนน 

 

เฉลีย่คะแนน  
องคประกอบที่ 1  

  2.50 คะแนน .........คะแนน 

  
 

 3 คะแนน 
3 คะแนน 
3 คะแนน 
1 คะแนน 
1 คะแนน 

 

1 คะแนน 
 

3 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
2 คะแนน 
3 คะแนน 
3 คะแนน 

 
องคประกอบที่ 2  
 

ตัวบงช้ีที่ 2.1  
ตัวบงช้ีที่ 2.2  
ตัวบงช้ีที่ 2.3  
ตัวบงช้ีที่ 2.4  
ตัวบงช้ีที่ 2.5  
 
ตัวบงช้ีที่ 2.6  
 
ตัวบงช้ีที่ 2.7  
ตัวบงช้ีที่ 2.8  
ตัวบงช้ีที่ 2.9  
ตัวบงช้ีที่ 2.10  
ตัวบงช้ีที่ 2.11  
ตัวบงช้ีที่ 2.12  

 
ระดับ  6 
  6  ขอ 
ระดับ  4 

-10% ถึง +10% 
อาจารยประจําวุฒิปริญญาเอก  10% 
อาจารยประจําวฒุิปริญญาตรี ≤ 5%    

 รวมผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และศ.  17 % 
ผูดํารงตําแหนง รศ. ข้ึนไป 4% 

ระดับ  5 
มีการดําเนินการอยางนอย   4  ขอ 

รอยละ  78 
รอยละ  80 

3.50 
มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 

 
ผานระดับ 6 
ผาน ระดับ 7 
ผานระดับ 5 

68 % 
11.06% 
12.90% 
19.81% 
2.30% 

ผานระดับ 5 
ผาน 5 ขอ 

78 % 
80 % 

3.50 % 
0.49 % 

  
 

เฉลีย่คะแนน  
องคประกอบที่ 2 

  2.33 คะแนน .........คะแนน 
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องคประกอบ
คุณภาพ  

เปาหมาย1  ผลการ
ดําเนินงาน1  

คะแนนการประเมิน  
( ตามเกณฑสกอ.)  

คะแนน       
ตัวบงชีเ้พิ่ม 

  องคประกอบที่ 3  
ตัวบงช้ีที่ 3.1  
ตัวบงช้ีที่ 3.2 
 

 
ระดับ  6 
ระดับ  3 

 

 
ผานระดับ 6 
ผานระดับ 4 

 

1 คะแนน 
3 คะแนน 

 

เฉลีย่คะแนน  
องคประกอบที่ 3 

  2 คะแนน .......คะแนน 

 องคประกอบที่ 4  
ตัวบงช้ีที่ 4.1  
ตัวบงช้ีที่ 4.2  
ตัวบงช้ีที่ 4.3  
ตัวบงช้ีที่ 4.4 

 
มีการดําเนินการอยางนอย  4  ขอ 
มีการดําเนินการอยางนอย  4  ขอ 

25,000  บาท 
รอยละ 10 

 
ผาน 5 ขอ 
ผาน 4 ขอ 

28,002.71 บาท 
32.06 % 

 
3 คะแนน 
3 คะแนน 
3 คะแนน 
3 คะแนน 

 

เฉลีย่คะแนน  
องคประกอบที่ 4 

  3.00 คะแนน .........คะแนน 

  
2 คะแนน 
3 คะแนน 
3 คะแนน 
3 คะแนน 
3 คะแนน 

 
องคประกอบที่ 5  
ตัวบงช้ีที่ 5.1  
ตัวบงช้ีที่ 5.2  
ตัวบงช้ีที่ 5.3  
ตัวบงช้ีที่ 5.4  
ตัวบงช้ีที่ 5.5  
 
 

 
ระดับ  5 
รอยละ  35 
รอยละ  40 
รอยละ  80 
4  แหลง 

 
 

 
ผานระดับ 5 

56.52 % 
66.84 % 

90 % 
4 แหลง 

 
 

  

เฉลีย่คะแนน  
องคประกอบที่ 5 

  2.80 คะแนน .........คะแนน 

 
 

องคประกอบที่ 6  
ตัวบงช้ีที่ 6.1  

 
ระดับ  4 

 

 
ผานระดับ 4 

 

 
3 คะแนน 

  
เฉลีย่คะแนน  
องคประกอบที่ 6 

  3 คะแนน 
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องคประกอบ
คุณภาพ  

เปาหมาย1  ผลการ
ดําเนินงาน1  

คะแนนการประเมิน  
( ตามเกณฑสกอ.)  

คะแนน      
ตัวบงชีเ้พ่ิม 

 องคประกอบที่ 7  
ตัวบงช้ีที่ 7.1  
ตัวบงช้ีที่ 7.2  
ตัวบงช้ีที่ 7.3  
ตัวบงช้ีที่ 7.4  
ตัวบงช้ีที่ 7.5  
ตัวบงช้ีที่ 7.6  
ตัวบงช้ีที่ 7.7  
ตัวบงช้ีที่ 7.8  
ตัวบงช้ีที่ 7.9 
 

 
4  ขอ 
ระดับ  3 
ระดับ  3 
ระดับ  3 
ระดับ  5 
ระดับ  5 

รอยละ  0.1 
ระดับ  4 
ระดับ  5 

 

 
ผาน 4 ขอ 
ผานระดับ 3 
ไมประเมิน 
ผานระดับ 4 
ผานระดับ 3 
ผานระดับ 2 

5.88% 
ผานระดับ 4 
ผานระดับ4 

 

 
2คะแนน 
2 คะแนน 
ไมประเมิน 
2 คะแนน 
3 คะแนน 
1 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
2 คะแนน 

 

เฉลีย่คะแนน  
องคประกอบที่ 7 

  2.00 คะแนน .........คะแนน 

 องคประกอบที่ 8  
ตัวบงช้ีที่ 8.1  
ตัวบงช้ีที่ 8.2 
 

 
ระดับ  7 
ระดับ  4 

 
ผานระดับ 1 
ไมประเมิน 

 
1 คะแนน 
ไมประเมิน 

 

เฉลีย่คะแนน  
องคประกอบที่ 8 

  1.00 คะแนน  

 องคประกอบที่ 9  
ตัวบงช้ีที่ 9.1  
ตัวบงช้ีที่ 9.2  
ตัวบงช้ีที่ 9.3 

 
ระดับ  5 
ระดับ  4 
ระดับ  5 

 
ผานระดับ 6 
ผานระดับ 1 
ผานระดับ 4 

 
3 คะแนน 
1 คะแนน 
3 คะแนน 

 

เฉลีย่คะแนน  
องคประกอบที่ 9  

  2.33 คะแนน  

เฉลีย่คะแนนรวม
ทุกตัวบงชี้ของ   
ทุกองคประกอบ 

  2.34 คะแนน .........คะแนน 
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จุดแข็ง จุดออน แนวทางการพัฒนา แนวทางแกไข 
 

องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

1. ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินงาน 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการ
กําหนดนโยบายและแผนที่ใหความสําคัญ
ตอปรัชญา และภารกิจของมหาวิทยาลัย 
ทําใหผลการดําเนินงานตางๆ สัมฤทธิ์ผล
ตรงตามภารกิจหลักคณะจัดใหมีการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.   
 

จุดออน     - 
 
 

 การพัฒนา 
ควรมีการพัฒนากลยุทธอยางตอเนื่องเพื่อ
นําพาคณะไปสูความสําเร็จที่พึงประสงค 
และควรมีการทบทวนและปรับปรุ ง
หลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 

แนวทางแกไข     - 
 
 
 
 

2. การเรียนการสอน จุดแข็ง 
คณะจัดใหมีการพัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
และคณะมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และสรางให
หลักสูตรตระหนักการจัดการเรียนการ
สอนที่ เนน ผู เ รี ยน เปนสํ าคัญ  ที่สร าง
มาตรฐานความรูความสามารถของบัณฑิต
ที่ ส อดคล อ ง กั บ ค ว ามต อ ง ก า ร ขอ ง
ตลาดแรงงาน โดยจัดทําแนวการสอนที่ใช 

จุดออน 
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

 กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายกระตุนให ผู เ รียนเกิดการ
พัฒนาตนเอง 

 

 

 การพัฒนา 
-ควรมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
อยางตอเนื่อง 
-ควรมีการจัดทํารายงานผลการสอนทุก
รายวิชา 
-ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ
ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 
 

แนวทางแกไข 
 

3. กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

จุดแข็ง 
-การมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาของคณะ อีก
ทั้ งยั งมีป จจั ยที่สามารถอํ านวยความ
สะดวกในการพัฒนานักศึกษา 
-อ า จ า ร ย ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ
สั งคมศาสตร  มี ค ว ามพร อมในการ
สนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาดําเนิน
กิ จ ก ร รมทั้ ง ใ นห อ ง เ รี ย น แล ะนอก
หองเรียน 
 

จุดออน 
 

 การพัฒนา 
ควรสงเสริมใหองคการนักศึกษาจดั
กิจกรรมนกัศกึษาใหครบทุกประเภท  โดย
อยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท 

แนวทางแกไข 
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

ดังนี ้ 
- กิจกรรมวิชาการ      
-กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
-กิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษาสิ่ง
แวดลอม  
- กิจกรรมนันทนาการ 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และควรมีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัด
โดยสถาบันและองคการนักศึกษาทุกสิ้นป
ก ารศึ กษาตลอดจนมีก ารนํ าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง  
 

4. การวิจัย และ/หรือ  
งานสรางสรรค 

จุดแข็ง 
-มีนโยบายและระบบบริหารงานวิจัย
รวมถึงกลไกพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย 
และทําระบบฐานขอมูลเกี่ยวของกับการ
บริหารงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนได
จริง เนนจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
งานวิจัย สรางขวัญกําลังใจ และพรอมให
การยกยองนักวิจัยดีเดน 
-มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
ทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม  ทําให
เกิดงานวิจัย และนักวิจัยใหม ที่มีความรู
ความสามารถในกระบวนการผลิตงานวิจัย 
แ ล ะ ส า ม า ร ถนํ า เ ส น อ ง า น วิ จั ย ต อ
สาธารณชนในภาคภาษาอังกฤษได 
 

จุดออน 
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

 การพัฒนา 
-ควรสงเสริมใหมีงานวิจัย ใหมีเครือขาย
เผยแพรงานวิจัยไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอก 
-ควรมีระบบและกลไกสงเสริมความ
รวมมือระหวางนักวจิัยกับองคกรภายนอก 

 
 
 

แนวทางแกไข 
 

5. การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพแกสังคม 

จุดแข็ง 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร แ ล ะ

สังคมศาสตร  มีนโยบายที่ใหความสําคัญ
ตอการบริการทางวิชาการอยางชัดเจน  
และทุกหลักสูตรใหความรวมมือในการ
จัดทําโครงการบริการทางวิชาการแก
สังคมดวยดีมาโดยตลอดและตอเนื่อง และ
มีโครงการที่เปนการแสดงออกถึงความ
รวมมือระหวางทุกหลักสูตรของคณะกับ
ชุมชนในทองถ่ินตาง ๆเชนโครงการสวน
ดุสิตสูชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
เปนตน 

จุดออน 
 

 การพัฒนา 
ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือ
ในทางวิชาการอยางตอเนื่อง และกําหนด
แนวทางปฏิบัติในเรื่องของการให
ความสําคัญตอการประเมินผลโครงการ
ทุกโครงการอยางจริงจัง เพื่อนําผลการ
ประเมินโครงการไปใชเปนขอมูลพัฒนา
โครงการอื่น ๆ ตอไป 

แนวทางแกไข 
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
มีนโยบายที่มุงเนนการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยมีโครงการ หรือ 
กิจกรรม รองรับ ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานดาน 

ศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพและ มี
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลทําใหเกดิความรวมมือ
ในการทํากจิกรรมดังกลาว 

จุดออน 
 

 การพัฒนา 
-ควรมีการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม
กับภารกิจอื่นๆเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม  
 

แนวทางแกไข 
 

7. การบริหารจัดการ จุดแข็ง 
ควรกํ าหนดหรือสร างมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และมีการ
ประชาสัมพันธผลงาน เพื่อใหสังคมไดรับ
รูและเห็นความสําคัญดานศิลปวัฒนธรรม  
สนับสนุนการทําวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม  
และสรางเครือขายทางดานศิลปวัฒนธรรม
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
-มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ 
โปรงใส ตรวจสอบได และผูบริหารมีการ
บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล 
 

จุดออน 
 

 การพัฒนา 
คว ร เ ป ด โ อก าส ให ป ร ะช า ชนหรื อ
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการของคณะมากขึ้น 

แนวทางแกไข 
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย จุดแข็ง / การพัฒนา จุดออน / แนวทางแกไข 

8. การเงินและงบประมาณ จุดแข็ง 
 

จุดออน 
ขาดการแตงตัง้คณะกรรมการวิเคราะห
ความตองการการใชทรัพยากรของคณะ 
 
 

 การพัฒนา 
พัฒนาแนวทางและกระบวนการใช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นใน
มหาวิทยาลยัและนอกมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง 
 

แนวทางแกไข 
 

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง 
การมีนโยบายที่ใหความสําคญักับการ
ประกันคณุภาพการศึกษาและการใหความ
รวมมือของบุคลากรภายในองคการ 
คณะฯ มกีารดาํเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศกึษามาอยางตอเนื่อง 
 

จุดออน 
 

 การพัฒนา 
ควรมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดาน
การประกันคณุภาพการศึกษา 
 

แนวทางแกไข 
 
 

 
 
 
 



 



แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ ปการศึกษา 2550 

 
2550 2551  

 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. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
    1.1 กําหนดนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ   
ของคณะ 
    2.2 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

                  

2. งานสรางความเขาใจในระบบประกันคุณภาพ 
   2.1 จัดสัมมนาอบรมสรางความเขาใจในการประกัน
คุณภาพ 
  2.2 รับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 
  2.3 จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมผูตรวจประเมินภายใน 
  2.4 จัดทํา SAR ระดับหลักสูตร 

                  

3. งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
    3.1 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
    3.2 จัดทําองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
รวมกับมหาวิทยาลัยฯ 
    3.3 พัฒนาคูมือการประกันคุณภาพรวมกับมหาวิทยาลัยฯ 

                  

4. งานควบคุม / ตรวจสอบ / ประเมินคณุภาพ 
    4.1 จัดทํา SAR ของคณะ 
    4.2 สรุปรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ปการศึกษา 2550 
    4.3 คณะจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพหลังตรวจประเมิน  
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รายชื่อผูเก็บรวบรวมขอมูลตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายใน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ปการศึกษา 2550 

 
 

   องคประกอบที่ 1 ปรัชญา กลยุทธ แผนการดําเนนิงาน 
ตัวบงช้ี ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ผศ.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด   ผศ.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล 
 
 

   องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ตัวบงช้ี ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร 
2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร 
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม   

นางสาวขจีนุช  เชาวนปรีชา 

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   นายชนะ  ธนะสาร 
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารย
ประจํา   

นายชนะ  ธนะสาร 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย   

นายชนะ  ธนะสาร 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย   นางสาวอุษา  จิระวัฒนาสมกุล 
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นางสาวสุดารัตน  เจตนปญจภัค 
2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   นายชนะ  ธนะสาร 
2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ นายชนะ  ธนะสาร 
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต   นายชนะ  ธนะสาร 
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
ส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ   

นายธนศร  วิสุทธิ์วารินทร             

2.13 ระดับความสําเร็จของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน   นายบรรพต  พิจิตรกําเนิด 
 
 

   องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตัวบงช้ี ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 มีการจัดบริการนักศึกษาและศิษยเกา นายจตุพล  ดวงจิตร 
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค   นายจตุพล  ดวงจิตร 
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   องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบงช้ี ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค ผศ.กาญจนา  ชาตตระกูล 
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ผศ.กาญจนา  ชาตตระกูล 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา   นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธิ์ 
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

นายสมศักดิ์  เจริญพูล 
นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธิ์ 

    
   องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงช้ี ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน นางรักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

นางสาวฐิติรัตน  วิเชียรมงคลกุล 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ ตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ นานาชาติตออาจารยประจํา 

นางรักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   นางรักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
นางสาวสิริมา  เชียงเชาวไว 

5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(จํานวนศูนยเครือขาย) 

นางรักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
นางสาวสิริมา  เชียงเชาวไว 

 
   องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผศ.วรพรรณ  กีรานนท 

อ.เอื้อมพร  เนาวเย็นผล 
 
   องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ี ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดใน
ระดับสากล 

ผศ.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน   ผศ.รุงภพ  คงฤทธิ์ระจัน 
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู   ผศ.รุงภพ  คงฤทธิ์ระจัน 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ   

ผศ.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย   นายบรรพต  พิจิตรกําเนิด 
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน 
อุดมศึกษา   

อ.อภิรดี  ผลประเสริฐ 

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ นานาชาติ   นายวรวิทย  กิจเจริญไพบูลย   
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา   นายบุญสม  พิมพหนู 
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล   นายบุญสม  พิมพหนู 
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   องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงช้ี ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ   

นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวิโรจน 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน   นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวิโรจน 
 
   องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวิโรจน 
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวิโรจน 
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวิโรจน 
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ขอมูลพื้นฐาน  ประจําปการศึกษา 2550 (รายงานในรอบปการศึกษา ยกเวนเฉพาะที่ระบุใหใชรอบ
ปงบประมาณ โดยแยกรายงานระดับกลุมสาขาที่ 2  หมายถึง  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ตามนิยามของสมศ.1) 

 
รายการ กลุมสาขาที่ 2 

องคประกอบท่ี 1   (ใชรอบปงบประมาณ)  
• จํานวนตัวบงช้ีของแผน ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
 

•  จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย 

 
22  ตัวบงช้ีของแผน 

องคประกอบท่ี 2  
•   จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด  

- ระดับอนุปริญญา  
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับปริญญาโท (แผน ก )  
- ระดับปริญญาโท (แผน ข )  
- ระดับปริญญาเอก  

• จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิ อาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

- ระดับอนุปริญญา  
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับปรญิญาเอก  

• จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควา
อิสระ เปนไปตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตร  
         - ระดับปริญญาโท  
         - ระดับปริญญาเอก  

 

• จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษาครบถวน ตามที่
ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาเอก 

 

• จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ การศึกษา 
 

• ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(เทียบจากคา 5 ระดับ)  เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)  
- ระดับอนุปริญญา  (ภาคพิเศษ)  
- ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ)  

 
 
 
 

13 หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 หลักสูตร 
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รายการ กลุมสาขาที่ 2 
- ระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  
- ระดับปริญญาโท  (ภาคพิเศษ)  
- ระดับปริญญาเอก   (ภาคปกติ)  
- ระดับปริญญาเอก  (ภาคพิเศษ) 

 

• จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรงุและจํานวนหลักสูตรที่ ยังไมมีการ 
ปรับปรุงซึ่งมีโครงการ หรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกรภายนอกมีสวนรวม  

- ระดับอนุปริญญา  
- ระดับปริญญาตรี  
- ระดับปริญญาโท  
- ระดับปริญญาเอก  

• จํานวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร  
- ระดับอนุปริญญา  (ภาคปกติ)  
- ระดับอนุปริญญา  (ภาคพิเศษ)  
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
- ระดับปริญญาตรี  (ภาคพิเศษ)  
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  
- ระดับปริญญาโท  (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)  
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

 

• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร  
        - ระดับอนุปริญญา  (ภาคปกติ)  
        - ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)  
        - ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ)  
        - ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  
        - ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  
        - ระดับปริญญาโท  (ภาคพิเศษ)  
        - ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)  
        - ระดับปริญญาเอก  (ภาคพิเศษ) 
 

• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมดเมื่อปรับ  
คามาเปนปริญญาตรี  
       - จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเทา (ภาคปกติ) 
       -  จํานวนนักศึกษาเต็ม เวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ) 
• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด  
 

• จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ  
• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 หลักสูตร 
 
 

6,816 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,751.96 
 
 
 
 

217 คน 
 

33 คน 
 

28 คน 



 220

รายการ กลุมสาขาที่ 2 
 

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 
 

 • จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
 

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ  
 

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
 

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย  
 

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย  
 

• จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ ครบถวนที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะที่ ปฏิบัติงานจริง)  
 

• จํานวนอาจารยประจําระดับ บัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา วิทยานิพนธ 
 

• จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนทั้งหมด  
 

• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย 
 

• จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ  
• จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ 
 ผลงานวิชาการ  
        - ในประเทศ  
        - ตางประเทศ  
 

• จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพ  
        - ในประเทศ  
        - ตางประเทศ  
 

• จํานวนผลงานวิจัย และ/หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย  
 

•จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา (ใหวงเล็บบัณฑิต
ทั้งหมดดวย) 
 

• จํานวนบัณฑิต ระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา  
• จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  
• จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและประกอบ
อาชีพ อิสระหลังสําเร็จการศึกษา 
• จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่  ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 
 

• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือนเริ่มตน
สูงกวาเกณฑ หลังสําเร็จการศึกษา  
• จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงาน ทําประจํากอนเขาศึกษา และไดรับเงินเดือน 
เริ่มตนต่ํากวาเกณฑ หลังสําเร็จการศึกษา  

165 คน 
24 คน 

 

174 คน 
 

38 คน 
 

5 คน 
 
 
 
 
 

11 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
664 (1,571) คน 

 
 
 
 
 

657 คน 
 
 
 

 

91 คน 
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รายการ กลุมสาขาที่ 2 
• ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใช บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ)  
 

• จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง ระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ดานวิชาการ วิชาชีพ  
- ดานคุณธรรม จริยธรรม  
- ดานกีฬา สุขภาพ  
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม  
-  ดานสิ่งแวดลอม 

 

• จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ดานวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา  
- ดานวิชาการ วิชาชีพ  
- ดานคุณธรรม จริยธรรม  
- ดานกีฬา สุขภาพ  
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม  
- ดานสิ่งแวดลอม 

• จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษยเการะดับ บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ การศึกษา
ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือ
นานาชาติจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ  
 

•จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่ สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลดานศิลปะและวัฒนธรรม 
• จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

    - ระดับอนุปริญญา  
      - ระดับปริญญาตรี  
      - ระดับปริญญาโท  
      - ระดับปริญญาเอก 
• จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ  

- ดานวิชาการ วิชาชีพ  
- ดานคุณธรรม จริยธรรม  
- ดานกีฬา สุขภาพ  
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม  

     - ดานสิ่งแวดลอม 
 

3.79 
 
 
 

4 คน 
2 คน 

27 คน 
1 คน 

- 
 
 

 
- 

2 รางวัล 
2 รางวัล 
5 รางวัล 
1 รางวัล 

- 
 
 
 

 
1 คน 
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รายการ กลุมสาขาที่ 2 
องคประกอบท่ี 3  
• ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดับ)  
 

• จํานวนโครงการ กิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม  
     - จํานวนกิจกรรมวิชาการ  
     - จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม  
     - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
     - จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม  
     -   จํานวนกิจกรรมบําเพญ็ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  
     -  จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกิจกรรม 
     -  จํานวนกิจกรรมนันทนาการที่เขารวมทุกกิจกรรม  

- จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
      - จํานวนนักศึกษา ที่เขารวมทุกกิจกรรม 

 
 

องคประกอบท่ี 4  
•จํานวนเงินสนับสนุน การวิจัยและงานสรางสรรค   
(ใชรอบปงบประมาณ)  
      - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน  
      - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน  
• จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย (ใชรอบปงบประมาณ)  
      - จํานวนที่ไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน  
      - จํานวนที่ไดรับทุนจากภายในสถาบัน  
• จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  

- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ                                                                            
- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ  
- จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
-  จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือนานาชาติ  

• จํานวนบทความ วิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 

 
12,073,370 บาท 

 
9,108,320 บาท 
2,965,050 บาท 

 
 

3 คน 
 
 

12 เรื่อง 
 
 

47 เรื่อง 

องคประกอบท่ี 5  
• จํานวนอาจารย ประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ  
• จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ  
• จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือนานาชาติ 
• รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (จากผลสํารวจของ ก.พ.ร. กรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 
 
 
 

 
184 คน 

123 โครงการ 
4 แหลง 
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รายการ กลุมสาขาที่ 2 
องคประกอบท่ี 6  
• จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม  
• จํานวนผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรูและสราง มาตรฐาน ศิลปวัฒนธรรม 

 

องคประกอบท่ี 7  
• จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
• จํานวนรางวัล ผลงานวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติหรือ นานาชาติที่อาจารยประจําไดรับ 

 
1 คน 

 
1 รางวัล 

องคประกอบท่ี 8   (ใชรอบปงบประมาณ)  
• รายรับทั้งหมดของคณะ  
 

• รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
 

• คาใชจายทั้งหมด ของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่     และที่ดิน  
 

• คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน  
 

• คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการ และวิชาชีพ  
 

• คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

• คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย  
 

• คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ 
 

• เงินเหลือจายสุทธิ  
 

•  สินทรัพยถาวร 

 
 
 

2,463,750 
5,186,035,54 

106,170 
78,800 

 
270,068 

องคประกอบท่ี 9  
• ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับของสกอ. 

 
ระดับ 5 

 
หมายเหตุ 

1. กลุมสาขาที่ 1  หมายถึง  คณะครุศาสตร 
2. กลุมสาขาที่ 2  หมายถึง  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. กลุมสาขาที่ 3  หมายถึง  คณะวิทยาการจัดการ 
4. กลุมสาขาที่ 4  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     5.   กลุมสาขาที่ 5  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย 
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