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 คํานํา 
 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ไดดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท่ีกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจะตองมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาศัยระบบการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบดวย ระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ  และระบบการ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและ
สรางวัฒนธรรมคุณภาพของคณะ  ใหทุกสวนของคณะมีคุณภาพอยางเช่ือมโยงกัน  โดยมี
กระบวนการประเมินภายใน  ตรวจสอบใหขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงตามกลไกของการ
ประกันคุณภาพ คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง 
(Action)  ซ่ึงทําใหคณะไดทําหนาท่ีไดครบถวนและมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน พรอมท่ีจะ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป  ในปการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยไดนําตัวบงช้ีการ
ประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีครอบคลุมทุกองคประกอบ
คุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546  มารวมกับตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย ฯ   ท่ีไดพัฒนาข้ึน
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ฯ  จํานวน 9 องคประกอบ 43 ตัวบงช้ี  สําหรับรายงานการประเมิน
ตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2551 
ฉบับนี้เปนรายงานผลการประเมินตนเอง จํานวน 9 องคประกอบ 38 ตัวบงช้ี โดยไมประเมินตัวบงช้ี
ท่ี 7.3 และ ตัวบงช้ีท่ี 8.2                                                                                                                                            
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

เทียบกับเกณฑและเปาหมาย 
ตามตวับงช้ีในแตละองคประกอบ 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี1.1: มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม แผนใหครบทุก
ภารกิจ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ให

สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  
3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัด 

ความสําเร็จของการดําเนินงาน  
4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 

คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน  
6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 

เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสมํ่าเสมอ 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิ เคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 
เกณฑการประเมิน :  

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานอยูระดับท่ี 7 
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  ดังนี้    

1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดปรัชญาเปนลายลักษณอักษร (มนส.
1.1.1.1)  
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2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน
และแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (มนส. 1.1.2.1, มนส. 
1.1.2.2 และ มนส. 1.1.2.3)  

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงาน (มนส.1.1.3.1 และ มนส.1.1.3.2) 

4.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ (มนส. 
1.1.4.1) 

5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี และมีการรายงาน
ผลตอผูบริหารมหาวิทยาลัย (มนส. 1.1.5.1 และ มนส.1.1.5.2) 

6.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการวิเคราะหความเช่ือมโยงและความสอดคลอง 
ท่ีสามารถตอบสนองโดยตรงตอกลยุทธของมหาวิทยาลัย (มนส.1.1.6.1 - มนส. 1.1.6.6) 

7. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมา
ปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (มนส. 1.1.7.1,  มนส. 1.1.7.2 และ มนส. 
1.1.7.3) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดเปาหมายที่เกณฑมาตรฐานอยูระดับท่ี  5  แต
ผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 7  คือ บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 5  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 1.1.1.1 เว็บไซดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 1.1.2.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2551 
มนส. 1.1.2.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 
มนส. 1.1.2.3 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 045/2551 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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มนส. 1.1.3.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2551 (หลักฐานเดียวกับ มนส. 
1.1.2.1) 

มนส. 1.1.3.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 (หลักฐานเดียวกับ มนส. 
1.1.2.2) 

มนส. 1.1.4.1 การรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล (ในระบบ Manual) ขอมูลของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มนส. 1.1.5.1 ปฏิทินการจัดทําขอมูลใหกองนโยบายและแผน ใน สรุปผลการดําเนนิ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของ
หนวยงานสําหรับการประเมินผลปฏิบัติงาน (ในระบบ Manual) (หลักฐาน
เดียวกับ มนส. 1.1.4.1) หนาท่ี 19 

มนส. 1.1.5.2 ผลการดําเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร (หลักฐานเดียวกับ มนส. 1.1.2.1)  

มนส. 1.1.6.1 บทวิเคราะหแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
(หลักฐานเดียวกับ มนส. 1.1.2.1) 

มนส. 1.1.6.2 ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร หนา 10 ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 (หลักฐานเดียวกับ มนส. 1.1.2.1) 

มนส. 1.1.6.3 ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร หนา 15 ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552  (หลักฐานเดียวกับ มนส. 1.1.2.2) 

มนส. 1.1.6.4 สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
(หลักฐานเดียวกับ มนส. 1.1.2.2) 

มนส. 1.1.6.5 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2549-2551 

มนส. 1.1.6.6 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2556 

มนส. 1.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 8/2551 

มนส. 1.1.7.2 รายงานสรุปโครงการจัดทํา Improvement Plan 
มนส. 1.1.7.3 แผนการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ตามรายงานผลกา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ปการศึกษา 2550 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศนและมีแผนการปฏิบัติ
ตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ครบทุกภารกิจของคณะ และมี
การนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ทุกหลักสูตรควรนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมีใชในการปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานของหลักสูตรเองอยางตอเนื่อง  
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2: รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  
                              

ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 

สูตรคํานวณ การคิดรอยละตัวบงช้ีนี้ คํานวณมาจาก  
 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย x 100 
                            จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 
 

เกณฑการประเมิน :  

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงช้ีจํานวน 14 ตัวบงช้ี จากจํานวนตัวบงช้ีท้ังหมดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 (มนส. 1.2.0.1) จํานวน 14 ตัวบงช้ี  คิดเปนรอยละ 100.00    

 
ตารางท่ี 13  แสดงการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

รายการตัวบงชี้ คาเปาหมาย ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด 

การบรรลุ
เปาหมาย 

1. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (มนส. 1.2.0.2) 

ระดับ 4 ระดับ 4  

2. มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ซ่ึงบุคคล องคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม (มนส. 1.2.0.2) 

ระดับ 4 ระดับ 7  

3. รอยละของรายวิชาท่ีมีการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียนการสอนตอ
จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด (มนส. 1.2.0.3) 

รอยละ 30 รอยละ 81.84  

4. มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค 
(มนส. 1.2.0.2) 

ระดับ 3 ระดับ 4  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
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รายการตัวบงชี้ คาเปาหมาย ผลการประเมิน
ตัวชี้วัด 

การบรรลุ
เปาหมาย 

5. ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ 
และผูใชบัณฑิต (มนส. 1.2.0.2) 

ระดับ 3.5 ระดับ 3.5  

6. มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร (มนส. 1.2.0.4- 
มนส. 1.2.0.13) 

10 หลักสูตร 10 หลักสูตร  

7. มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวด
การศึกษาท่ัวไป (มนส. 1.2.0.14– มนส. 1.2.0.23) 

10 วิชา 10 วิชา  

8. งานวิจัยดานสังคมศาสตร (มนส. 1.2.0.24) 2 เร่ือง 8 เร่ือง  

9. จํานวนอาจารยท่ีมีผลงานวิจัย (มนส. 1.2.0.24) 15 คน 15 คน  

10. รอยละของรายวิชาท่ีมีการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมตอจํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด 
(มนส. 1.2.0.3) 

รอยละ 50  รอยละ 90.87  

11. รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา                 
(มนส. 1.2.0.3) 

รอยละ 2 รอยละ 39.13  

12. มีโครงการบริการวิชาการ (มนส. 1.2.0.3) 10 โครงการ 15 โครงการ  

13. มีโครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม  
(มนส. 1.2.0.3) 

4 โครงการ 4 โครงการ  

14. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
(มนส. 1.2.0.2) 

รอยละ 80 รอยละ 90  

ผลการบรรลุเปาหมาย =  14 x 100    =  100.00 
                                                  14 

   

 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนในภารกิจดานตาง ๆ ของคณะ โดยกําหนดเปาหมายท่ีเกณฑมาตรฐานอยูระดับ
ท่ี รอยละ 100 ผลการดําเนินงานคิดตามตัวบงช้ีท้ังหมด 14 ตัวบงช้ี มีการบรรลุเปาหมายท้ังหมด 14 
ตัวบงช้ี คํานวณผลการดําเนินงานอยูท่ี รอยละ 100.00 คือ บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน รอยละ 90  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 1.2.0.1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
มนส. 1.2.0.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550  
มนส. 1.2.0.3 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

มนส. 1.2.0.4 มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรภาษาไทย 
มนส. 1.2.0.5 มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
มนส. 1.2.0.6 มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มนส. 1.2.0.7 มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
มนส. 1.2.0.8 มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 
มนส. 1.2.0.9 มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรนิติศาสตร 
มนส. 1.2.0.10 มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรรัฐศาสตร 
มนส. 1.2.0.11 มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มนส. 1.2.0.12 มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตรคหกรรมศาสตร 
มนส. 1.2.0.13 มาตรฐานของวิชาการของหลักสูตรออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 
มนส. 1.2.0.14 มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
มนส. 1.2.0.15 มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
มนส. 1.2.0.16 มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน 
มนส. 1.2.0.17 มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ 
มนส. 1.2.0.18 มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศาสตร 
มนส. 1.2.0.19 มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาจิตวทิยาเพื่อการพฒันาตน 
มนส. 1.2.0.20 มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
มนส. 1.2.0.21 มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมไทยรวมสมยั 
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มนส. 1.2.0.22 มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชาเหตุการณโลกรวมสมัย 
มนส. 1.2.0.23 มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนวิชามนษุยกับส่ิงแวดลอม 
มนส. 1.2.0.24 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพงานวจิัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม 
 
จุดแข็ง 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของ
การปฏิบัติงานตามแผน  
 
จุดออน 
 -  
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของตัวบงช้ีอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1: มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 

1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  
2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  
3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร ให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง  
4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของ

หลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร 
รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา  

5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

6.  หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
 
เกณฑการประเมิน : 

 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 6 ซ่ึง
บรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  

1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใชระบบกลไกการเปดและปดหลักสูตรตาม
โครงสรางการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  คือ   มีสภาวิชาการซ่ึงประกอบดวย
คณะกรรมการจากผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมท้ังผูแทนจากคณะตาง ๆ  เปน
กรรมการ ปฏิบัติหนาท่ีในการพิจารณาการเปด – ปดหลักสูตร  (มนส. 2.1.1.1) ตามเกณฑมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ (มนส. 2.1.1.2)  และแนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 6 ขอแรก 
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สาขาวิชา (มนส.2.1.1.3) รวมท้ังคณะไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการแจงขอปดหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  (มนส. 2.1.1.4) 

2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุก
หลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต โดยเสนอเปนแผนการเปดรับนักศึกษาในแตละปการศึกษาเสนอ
ตอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  (มนส. 2.1.2.1) 

3.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตร
ใหมและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (สกอ.)  ท้ังการเปด – ปด และ
รับโอนหลักสูตรมาบริหารงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นในป
การศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเปดรับนักศึกษาใหม จํานวน 10 หลักสูตร 
ในจํานวนนี้เปนหลักสูตรใหม 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (มนส. 
2.1.3.1) หลักสูตรคหกรรมศาสตร (มนส. 2.1.3.2) และหลักสูตรการออกแบบงานแสดงและ
นิทรรศการ (มนส. 2.1.3.3) เปนหลักสูตรปรับปรุง 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทย (มนส. 
2.1.3.4) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (มนส. 2.1.3.5) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (มนส. 2.1.3.6) 
หลักสูตรนิติศาสตร (มนส. 2.1.3.7) และเปนหลักสูตรเกา ซ่ึงอยูในระหวางการปรับปรุง 3 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตร และหลักสูตรศิลปกรรม แขนงการออกแบบ
นิเทศศิลป 

สําหรับหลักสูตรท่ีไมไดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2551 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    
มีจํานวน 4 หลักสูตร คือ บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (พัฒนาเปนหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) หลักสูตรภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ หลักสูตรการ
ออกแบบแฟช่ัน และหลักสูตรการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ   

4.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตร
ประจําปการศึกษา 2551 ตามรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ. 07 - 02 (มนส. 2.1.4.1) 
นอกจากนี้ยังมีการประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) 
(มนส. 2.1.4.2 – มนส. 2.1.4.4)   เพื่อนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป 

5.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการตาม
รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ. 07 - 02 ไปปรับปรุงหลักสูตร โดยไดจัดทําโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑมาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร ระหวางวันท่ี 18 -21 
สิงหาคม 2551 ณ หองกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิตเพลส และอาราญานา ภูพิมาน รีสอรท แอนด สปา 
จ.นครราชสีมา (มนส. 2.1.5.1) นอกจากนี้ยังไดมีการติดตามผลการพัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา ท่ี
ไดเร่ิมดําเนินการต้ังแตปการศึกษา 2550 โดยจัดทําเปนแบบฟอรม คือ แผนการพัฒนานักศึกษาของ
อาจารยท่ีปรึกษา (มนส. 2.1.5.2) และแบบรายงานการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา (มนส. 
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2.1.5.3) เพื่อใหอาจารยท่ีปรึกษาติดตามดูแลการศึกษาและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
ใหประสบความสําเร็จตามแผนพัฒนานักศึกษาในทุกดาน (มนส. 2.1.5.4) 

6.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา และ มาตรฐานวิชาชีพของแตละหลักสูตร อาทิ หลักสูตรนิติศาสตร
ไดรับการรับรองมาตรฐานจากเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ (มนส. 2.1.6.1)  เปนตน        
ทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนไดจัดทํามาตรฐานการประกันคุณภาพครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร (มนส.2.1.6.2) และไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (มนส. 2.1.6.3) 
  
การบรรลุเปาหมาย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินการอยูท่ีระดับ 6  ซ่ึงบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวท่ีระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 6 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.1.1.1 คําส่ังแตงต้ังกรรมการสภาวชิาการและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2547 
มนส. 2.1.1.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 
มนส. 2.1.1.3 แนวปฏิบัติการแจงปดหลักสูตร สาขาวิชา   
มนส. 2.1.1.4 แนวทางปฏิบัติการแจงขอปดหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
มนส. 2.1.2.1 แผนการเปดรับนักศึกษาปการศึกษา 2551 
มนส. 2.1.3.1 หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ  
มนส. 2.1.3.2 หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
มนส. 2.1.3.3 หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 
มนส. 2.1.3.4 หลักสูตรภาษาไทย 

http://dusithost.dusit.ac.th/~mintra_int/image/sar2551/image/component2/2.1/ 
2.1.3.4.pdf 
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มนส. 2.1.3.5 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
มนส. 2.1.3.6 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มนส. 2.1.3.7 หลักสูตรนิติศาสตร 
มนส. 2.1.4.1 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ. 07-02 
มนส. 2.1.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 3/2551 (ระเบียบวาระท่ี 1.2 หนา 2) 
มนส. 2.1.4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 4/2551 (ระเบียบวาระท่ี 4.3 หนา 10) 
มนส. 2.1.4.4 แผนพัฒนานักศึกษา ในระยะเวลา 4 ช้ัน (พ.ศ. 2551-2554)  
มนส. 2.1.5.1 สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเกณฑมาตรฐานทางวิชาการของ

หลักสูตร 
มนส. 1.2.5.2 แผนการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา  
มนส. 1.2.5.3 แบบรายงานการพัฒนานักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 
มนส. 1.2.5.4 แผนพัฒนานักศึกษา 4 ช้ันป ของหลักสูตร 
มนส. 1.2.6.1 การรับรองมาตรฐานจากเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ 
มนส. 1.2.6.2 มาตรฐานหลักสูตร (หลักฐานเดียวกับมนส. 2.1.3.2.1-มนส.2.1.3.2.8 ) 
มนน. 1.2.6.3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร (มนส. 2.1.6.22) 

 
จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐาน ของ สกอ. ท่ีมีระบบประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีการจัดทํา
สมรรถนะของหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีนโยบายเรงรัดมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  
สงผลใหคณะฯ ดําเนินการใหแตละหลักสูตร และมีการติดตามการดําเนินงานดวยการกําหนดใหทุก
หลักสูตรท่ีเปดสอนจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองและเรงพัฒนาการดําเนินงานใหได
มาตรฐานตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) และมาตรฐาน
วิชาชีพของแตละหลักสูตร อาทิ หลักสูตรนิติศาสตรไดรับการรับรองมาตรฐานจากเนติบัณฑิตย
สภา  เปนตน 

 
จุดออน 
 - 
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แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการวิเคราะหและนําผลการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินการดําเนินการและการ
ประกันคุณภาพ ทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา ไปปรับปรุงหรือพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2: มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
                          

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ

การจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  
2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร  
3.  มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุก

หลักสูตร  
4.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความ

ตองการของผูเรียน 
5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและ            

อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  
6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูทุกหลักสูตร  
7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร  

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการดําเนินงานผานระดับ 7 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีกลไกในการใหความรูความเขาใจกับอาจารย
ผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร และดําเนินการไดตาม
แนวทางที่กําหนด ผานเอกสารเผยแพร การประชุมช้ีแจงดังนี้  มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย/แนว
ทางการดําเนินงานเก่ียวการบริหารหลักสูตรและการพัฒนาการเรียนการสอน ในแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย (มนส. 2.2.1.1) เผยแพรใหอาจารยไดทราบแนวนโยบาย มีการกําหนดแนวนโยบาย
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การบริหารหลักสูตร (มนส. 2.2.1.2)เพื่อใชเปนแนวการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร มีการจัด
ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยสําหรับการจัดการศึกษาป 2552 (มนส. 2.2.1.3) ใน
ระดับคณะไดสรางความเขาใจจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (มนส. 2.2.1.4) การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (มนส. 2.2.1.5) และจากเอกสารเผยแพร ไดแก มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษา (มนส. 2.2.1.6) และคูมือปฏิบัติงานของอาจารยคณะมนุษยศาสตร (มนส. 
2.2.1.7) ท่ีไดแจกจายไปยังอาจารยในหลักสูตร และทุกหลักสูตรไดดําเนินการจัดทํามาตรฐาน
หลักสูตร (มนส. 2.2.1.8) เพื่อเปนคูมือในการผลิตบัณฑิต โดยอิงเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
แหงชาติ มาตรฐานอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร เชน การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based 
Learning) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self  Study) การเรียนรูจากการทํางาน (Work 
Based Learning) การเรียนรูจากการตกผลึกทางความคิดแลวสรางเปนผลงาน (Crystal Based 
Approach) การใชเทคโนโลยีเปนส่ือการเรียนรู  เชน การจัดทํา e- learning  บทเรียนออนไลน ส่ือ
ซีดี  การจัดทําซีดีนําเสนอผลงาน Project Work  การจัดทํา Blog  เพื่อสรุปเนื้อหาบทเรียน การวิจัย
และการศึกษาเอกเทศโดยนักศึกษาเปนผูกําหนดหัวขอและศึกษาดวยตนเองภายใตการดูแลของ
อาจารยท่ีปรึกษา (มนส. 2.2.2.1, มนส. 2.2.2.2)  

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทุก
หลักสูตร มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน โดย
จัดทําโครงการตาง ๆ เชน โครงการพัฒนาศักยภาพไอทีสําหรับบุคลากร (มนส. 2.2.3.1) โครงการ
จัดการความรูและประสบการณผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (มนส. 2.2.3.2) โครงการอบรมการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษผานระบบ (มนส. 2.2.3.3)  และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่องานวิจัยทางคหกรรมศาสตร 
เพื่อธุรกิจบริการ (มนส. 2.2.3.4) เปนตน อีกท้ังยังสงเสริมใหคณาจารยเขารับการอบรมจาก
หนวยงานภายนอก ทําใหคณาจารย สามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียน ท้ังในรูป e-book และ e-learning รวมถึงการสืบคนขอมูลทางอิเล็กโทรนิกส (มนส. 2.2.3.5) 

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและ
หลากหลายเพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียน โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรูนอกช้ันเรียนดวยการจัดกิจกรรมตางๆ  เชน โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนา
ชุมชน คร้ังท่ี 6 (มนส. 2.2.4.1) และโครงการคาย รปศ.รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 2 (มนส. 
2.2.4.2) เปนตน นอกจากนี้ยังจัดใหนักศึกษาไดศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อเรียนรูจาก
ประสบการณจริง เชน โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  (มนส. 
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2.2.4.3) โครงการศึกษาดูงานปญหาแรงงานตางดาวและผูล้ีภัยทางการเมือง (มนส. 2.2.4.4) และ
โครงการ รปศ.นอกกะลา คร้ังท่ี 3 (มนส. 2.2.4.5) เปนตน 

5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง
กับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร โดยกําหนดให
คณาจารยวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล และนําผลการวิเคราะห
ศักยภาพผูเรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแตละรายวิชาและแตละภาคการศึกษาใหมีความ
เหมาะสมยิ่งข้ึน โดยไดกําหนดใหอาจารยผูสอนทุกรายวิชาวิเคราะหแผนการพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (มนส. 2.2.5.1) นํามาจัดทําแผนการสอนท่ีกําหนดจุดประสงคและ
เปาหมายการพัฒนานักศึกษาท้ังดานพุทธิพิสัยในสาระการเรียนรู ดานจิตพิสัยกิจกรรมการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และดานทักษะพิสัยท่ีจําเปนตอการเรียนรูวิชาชีพและการดํารงชีวิต  
กําหนดกิจกรรมการเรียนรูเนนการเรียนรูจากประสบการณจริงและเรียนรูดวยตนเองและการวัด
และประเมินผลท่ีหลากหลายอิงการพัฒนา และมีการกําหนดเกณฑการประเมิน(Rubric) อยางเปน
รูปธรรม (มนส. 2.2.5.2) และอาจารยผูสอนทุกทานตองจัดทํารายงานสรุปผลการจัดการเรียนการ
สอนทุกภาคเรียน ตามเกณฑ กพร. (มนส. 2.2.5.3) ในประเด็นตางๆ ดังนี้ (1) การบรรลุจุดประสงค
รายวิชา ในดานพุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย (2) วิธีการและการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  (3) สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนในดานผลสัมฤทธ์ิ ในดานจัดการ
เรียนการสอน ปญหาการใชส่ือประกอบการสอน ปญหาการประเมินผลการเรียน  และ (4) แนวทาง
พัฒนาสําหรับการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป (มนส. 2.2.5.4) โดยไดกําหนดหัวขอรายงานการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดานการดําเนินการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียน
เปนรายบุคคล (มนส. 2.2.5.5) 

6. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ือง
คุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร โดยจัดใหมีการสํารวจการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารย (มนส. 2.2.6.1) และนําขอมูลท่ีไดมา
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย   ใหเปนการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ได โดยการลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพ่ิมสัดสวนการปฏิบัติจริง และการ
แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากข้ึน 

7. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ท่ีกําหนดใหคณาจารยมีการ
ปรับปรุงแนวการเรียนการสอนทุกภาคเรียน เพื่อใหสอดคลองกับกลุมนักศึกษา  และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังจัดใหผูสอนจัดทําเอกสารประกอบการสอนและ
พัฒนาใหทันสมัยอยางตอเนื่อง (มนส. 2.2.7.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินการอยูท่ีระดับ 7  ซ่ึงบรรลุเปาหมายที่

กําหนดไวท่ีระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 6 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.2.1.1 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551 
มนส. 2.2.1.2 เอกสารการบริหารหลักสูตร 
มนส. 2.2.1.3 รายงานการประชุมนโยบายจัดการศึกษาป 2552 
มนส. 2.2.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
มนส. 2.2.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มนส. 2.2.1.6 มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 
มนส. 2.2.1.7 คูมือปฏิบัติงานของอาจารย 
มนส. 2.2.1.8 มาตรฐานหลักสูตร (หลักฐานเดียวกับ มนส. 1.2.0.4-1.2.0.13) 
มนส. 2.2.2.1 แนวการสอน ภาคเรียนท่ี 1/2551 และ 2/2551 
มนส. 2.2.2.2 แนวการสอนวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 และวิชา

คายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
มนส. 2.2.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพไอทีสําหรับบุคลากร  
มนส. 2.2.3.2 โครงการจัดการความรูและประสบการณผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
มนส. 2.2.3.3 โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผานระบบ LMS 
มนส. 2.2.3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ

ขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพือ่งานวิจยัทางคหกรรมศาสตร เพื่อธุรกิจบริการ 
มนส. 2.2.3.5 การสํารวจการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของ

คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 2.2.4.1 โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 6 
มนส. 2.2.4.2 โครงการคาย รปศ.รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 2 
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มนส. 2.2.4.3 โครงการสัมมนาและศึกษาดงูานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
มนส. 2.2.4.4 โครงการศึกษาดูงานปญหาแรงงานตางดาวและผูล้ีภยัทางการเมือง 
มนส. 2.2.4.5 โครงการ รปศ.นอกกะลา คร้ังท่ี 3 
มนส. 2.2.5.1 แบบฟอรมกระบวนการพัฒนาการเรียนรูรายวิชาตามกรอบคุณภาพบัณฑิต NQF 
มนส. 2.2.5.2 แนวการสอน ภาคเรียนท่ี 1/2551 และ 2/2551 (หลักฐานเดียวกับ มนส. 2.2.2.1) 
มนส. 2.2.5.3 แบบฟอรมสรุปผลการสอนตามเกณฑ กพร. 
มนส. 2.2.5.4 สรุปประเมินผลการเรียนรูรายวิชา 
มนส. 2.2.5.5 เอกสารการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักฐาน

เดียวกับ มนส. 2.2.5.1) 
มนส. 2.2.6.1 การสํารวจการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของ 

คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 2.2.7.1 รายงานการประชุมนโยบายจัดการศึกษาป 2552 (หลักฐานเดียวกับ มนส. 2.2.1.3) 

 
จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานคุณภาพ
บัณฑิต และสรางใหหลักสูตรมีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยมีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษา ท่ีสรางมาตรฐานความรูความสามารถของบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน โดยจัดทําแนวการสอนท่ีใชกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
กระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการ
สอน รวมท้ังมีการสรุปผลการสอนตามเกณฑ กพร. ซ่ึงทําใหมีขอมูลสําหรับพัฒนาการเรียนการ
สอนตอไป 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการจัดทํารายงานผลการปรัปบรุง และพัฒนาการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3: มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซ่ึง
บุคคลองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  
2.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการ

ปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  
3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดย

ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก  
4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุน

จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน

ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1.   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรไว 4 ข้ันตอน คือ (1) การวิจัยเพื่อหาความตองการพื้นฐานของนักศึกษา (2) การ
แตงต้ังคณะกรรมการยกรางหลักสูตร (3) การเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมามีสวนรวมในการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงเปนนักวิชาการคณาจารย และผูประกอบการ เพื่อรวมวิพากษหลักสูตร เชน
โครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร (มนส. 2.3.1.1) และโครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร (มนส. 2.3.1.2) และข้ันตอนสุดทาย (4) การนําเสนอหลักสูตรใหมเพื่อขออนุมัติ ท้ังยังมี
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คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปการศึกษา 2551 (มนส. 2.3.1.3) เพื่อดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุก
หลักสูตร ในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพของหลักสูตรตาง ๆ ตามแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร (มนส. 2.3.2.1) ท่ีใหนักศึกษาเขารับการฝกงานในสถานประกอบการจริง (มนส. 2.3.2.2 , 
มนส. 2.3.2.3, มนส. 2.3.2.4)  

3. คณะมนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตร มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ี
กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก เชน การจัด
โครงการศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาของหลักสูตร ไดแก โครงการ
สัมมนาและศึกษาดูงานดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (มนส. 2.3.3.1) โครงการศึกษาดูงาน
ปญหาแรงงานตางดาวและผูล้ีภัยทางการเมือง (มนส. 2.3.3.2) โครงการ รปศ.นอกกะลา คร้ังท่ี 3 
(มนส. 2.3.3.3) และโครงการศึกษาดูงานดานการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ(มนส. 2.3.3.4)  
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่ไมไดกําหนดไวในหลักสูตร เชน การนํานักศึกษา
หลักสูตรภาษาไทยเขาศึกษาดูงานรายการคุณพระชวย (มนส. 2.3.3.5) ซ่ึงเปนรายการที่ไดรับรางวัล
พระมหาธีรราชเจารําลึก ดานการสงเสริมและสรางสรรควัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม และโครงการให
ความรูเร่ืองเทคโนโลยีโทรคมนาคม (มนส. 2.3.3.6) ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กับศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร
ศาสตร โดยไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เปนตน 

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร เชน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากหนวยงานภายนอก ในรายวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพของหลักสูตรตาง ๆ เชน หลักสูตรนิติศาสตร (มนส. 2.3.4.1) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(มนส. 2.3.4.2) และหลักสูตรจิตวิทยา (มนส. 2.3.4.3)  

 5.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวน
รวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร โดยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปท่ี 4 กอนการฝกงาน รวมทั้งมีการสัมมนากลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณจากการฝกงานในสถาน
ประกอบการจริง และนําผลท่ีไดจากสัมมนาไปจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษารุนถัดไป (มนส. 
2.3.5.1)  
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การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินการอยูท่ีระดับ 5  ซ่ึงบรรลุเปาหมายที่

กําหนดไวท่ีระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 4 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส 2.3.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร 
มนส. 2.3.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มนส. 2.3.1.3 
 

คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 004/2550 
เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปการศึกษา 2551 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มนส. 2.3.2.1 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2551 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 2.3.2.2 บันทึกขออนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงาน  
มนส. 2.3.2.3 แบบตอบรับนกัศึกษาฝกงาน  
มนส. 2.3.2.4 สรุปรายช่ือสถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทยของนักศึกษา 
มนส. 2.3.3.1 โครงการสัมมนาและศึกษาดงูานดานจติวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  
มนส. 2.3.3.2 โครงการศึกษาดูงานปญหาแรงงานตางดาวและผูล้ีภยัทางการเมือง 
มนส. 2.3.3.3 โครงการ รปศ.นอกกะลา คร้ังท่ี 3 
มนส. 2.3.3.4 โครงการศึกษาดูงานดานการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 
มนส. 2.3.3.5 การศึกษาดูงานรายการคุณพระชวย 
มนส. 2.3.3.6 โครงการใหความรูเร่ืองเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
มนส. 2.3.4.1 รายงานการประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา  
มนส. 2.3.4.2 รายงานการประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา 
มนส. 2.3.4.3 รายงานการประเมินผลการฝกงานของนักศึกษา 
มนส. 2.3.5.1 สรุปการสัมมนารายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 
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จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสงเสริมใหหลักสูตรตางๆ เชิญผูทรงคุณวุฒิเขา

มามีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ขอความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการให
นักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพยังสถานประกอบการจริง มีการติดตามตรวจสอบและประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการนํา
ผลการประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพจากสถานประกอบการณ และจากนักศึกษาโดยการจัด
สัมมนาประสบการณวิชาชีพ จากองคกรภายนอกมาพัฒนาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป 
นอกจากนี้คณะ ฯ ยังมีกิจกรรมและการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง รวมท้ังมีการจัดโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีเปด
โอกาสใหนกัศึกษานําความรูไปปฏิบัติจริง 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน
ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร   และ ควรจะนําผลการประเมิน
จากสถานประกอบการมามีสวนรวมในการพัฒนา ปรับปรุง การเรียนการสอนโดยจัดสัมมนาและ
เชิญหนวยงานภายนอกท่ีรับนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพเขารวมในทุกหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4: จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา  
 

ตารางท่ี 14  ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES 
ระดับปริญญาตรี และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา  
 

สาขา  ตัวปรับคา  
(นําไปคูณกับคา FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา)  

เกณฑมาตรฐานของ 
FTES ระดับปริญญาตรี 
ตอจํานวนอาจารยประจํา  

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ  1  8 : 1  

2. วิทยาศาสตรกายภาพ  2  20 : 1 

3. วิศวกรรมศาสตร  2  20 : 1  

4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง  1  8 : 1 

5. เกษตร ปาไมและประมง  2  20 : 1  

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การ
จัดการ การทองเท่ียว เศรษฐศาสตร  

1.8  25 : 1 

7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร  1.5  25 : 1 

8. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและ 
ประยุกตศิลป  

1.8  8 : 1 

9. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร  1.8  25 : 1 
 

 
ตารางท่ี 15  ตัวอยางในการปรับคานักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาเปนระดับปริญญาตรี  
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนบัปริญญาตรี  

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ  = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 X FTES ระดับ บัณฑิตศึกษา)  

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ  
สังคมศาสตร  

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 X FTES ระดับ 
บัณฑิตศึกษา)  
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สําหรับเกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารย  
ประจําในระดับสถาบันใหใชหลักเกณฑดงันี้  

 
หมายเหตุ 
 การหาคารอยละของความแตกตางระหวางจํานวน FTES ตออาจารยประจําของสถาบันกับ
เกณฑมาตรฐานเฉล่ียท่ีคํานวณขางตน คํานวณไดจากสูตรขางลางนี้ 
 
รอยละของความแตกตาง =                                                                                                                                   x 100 
 
                                                                           
เกณฑการประเมิน :  
 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีแผนการรับนักศึกษาท้ังภาคปกติ ภาคปกตินอกเวลา
และภาคสมทบ ในปการศึกษา 2551 ท้ัง 2 ภาคการศึกษา  โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรในสังกัดคณะฯ และรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปใหกับนักศึกษาทุก
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ท้ังในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษานอกมหาวิทยาลัยดวย 
 

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 ตออาจารยประจํา
ของสถาบัน(เปนเกณฑ
คาเฉล่ียของสถาบัน โดย
ถวงน้ําหนกัดวยเกณฑ
จํานวน FTES ของแตละ
สาขา) 

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุม สาขา
ท่ี 1) x (FTES ของกลุมสาขาท่ี 1) + (เกณฑมาตรฐาน ของ 
FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาท่ี 2) x (FTES ของ
กลุมสาขาท่ี 2) + (เกณฑมาตรฐานของ FTES ของกลุม สาขา
ท่ี....n) x (FTES ของกลุมสาขาท่ี....n)  
------------------------------------------------------------------------ 

ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน 
 

= 

จํานวน FTES ตออาจารยประจําของสถาบัน – เกณฑมาตรฐานเฉล่ีย   

เกณฑมาตรฐานเฉล่ีย 
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
 

ภาคการศึกษา / สาขา FTES ท่ีปรับคาระดับบัณฑิตศึกษาเปนปริญญาตรี 
9,056.19 681.52 

 

ท่ีมา: ขอมูลพื้นฐานคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2551   
          (http://dusithost.dusit.ac.th/~laddawan_pan/basisidata) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

การจัดอัตรากําลังของอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอแผนการรับ
นักศึกษาเพื่อใหการจัดการเรียนสอนใหกับนักศึกษาเทียบกับคาเปาหมายตามเกณฑ สกอ. มีดังนี้ 

-  คา FTES ของกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  = 9,056.19 
   ปการศึกษา 2550 
-  จํานวนอาจารยประจําคณะฯ (ไมนับกรณลีาศึกษาตอ) = 141 คน 
-  สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจริงตออาจารยประจํา  (9,056.19 / 141)= 64.22 
-  สัดสวนของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจริงตออาจารยประจํา      = 64.22 : 1 
-  คามาตรฐานกําหนดของคณะฯ       = 25 : 1 
รอยละของความแตกตาง  =  64.22 – 25  x   100  = 156.88 % 
            25 
ดังนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา คิดเปนรอยละของความแตกตาง ท่ีรอยละ 156.88 ซ่ึงไมบรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
1 คะแนน ≥ + 10% 

หรือ ≤ -10% 

ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.4.0.1 ขอมูลพื้นฐานคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2551   
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จุดแข็ง 
 - 
 
จุดออน 

สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตออาจารย
ประจํามีสูงมาก  เนื่องจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตองรับผิดชอบในรายวิชาหมวดวิชา
การศึกษาท่ัวไป จํานวน 12 วิชา จากท้ังหมด 15 วิชา ท่ีเปดทําการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาทั้ง
มหาวิทยาลัย    
 
แนวทางการพัฒนา 

1. ควรจัดทําแผนอัตรากําลังของอาจารยประจําคณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษา 

2. ควรจัดระบบการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ใหสอดคลองกับจํานวนนักศึกษา   
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5: สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน :  

 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2551 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจํา จํานวน 158 คน 
จําแนกตามคุณวุฒิทางการศึกษาตามตารางท่ี 16 (มนส. 2.5.0.1) 
 
ตารางท่ี 16  จาํนวนอาจารยประจําของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
อาจารยประจํา 21 125 12 158 

รอยละ 13.29 79.11 7.60 100 

 
การบรรลุเปาหมาย 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําวฒิุปริญญาเอก รอยละ 13.29 และ
อาจารยประจําวุฒิปริญญาตรี รอยละ 7.60 ซ่ึงไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 

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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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
1 คะแนน วุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 10  
วุฒิปริญญาตรี   ≤  

รอยละ 5  

 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.5.0.1 ขอมูลพื้นฐานคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2551   
 
จุดแข็ง 
 - 
 
จุดออน 
 สวนใหญอาจารยท่ีอยูในระดับปริญญาตรี เนื่องจากเปนอาจารยในสาขาขาดแคลน และ
เปนอาจารยชาวตางประเทศ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6: สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน : 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2551 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจํา จํานวน 158 คน 
จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ตามตารางท่ี 17 (มนส. 2.6.0.1) 
 
ตารางท่ี 17  จาํนวนอาจารยประจําของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จําแนกตามตําแหนงทาง 

      วิชาการ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 
อาจารยประจํา 123 32 3 - 158 

รอยละ 77.85 20.25 1.90 0 100.00 

 
การบรรลุเปาหมาย 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีสัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย รวมกนัเทากับ รอยละ 22.15 และอาจารยท่ีดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไป รอยละ 1.90 ซ่ึงไมบรรลุเปาหมาย 
 

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. ผูดํารงตําแหนงระดับ 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. รวมกันมากกวา หรือเทากบั 
รอยละ 60 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
เทากับหรือมากกวา  
รอยละ 10  
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
1 คะแนน รวมผูดํารงตําแหนง 

ผศ. รศ. และ ศ.      
รอยละ 17  

ผูดํารงตําแหนง      
รศ. ขึ้นไป รอยละ 4 

 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.6.0.1 ขอมูลพื้นฐานคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2551   
 
จุดแข็ง 
 - 
 
จุดออน 
 มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไปต่ํากวาเกณฑ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7: มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  
2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5.  มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย อยูท่ีระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน คือ 

1.  มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร ไดแกคูมือการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.7.1.1) ซ่ึงคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใชเปนคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของคณะ 
นอกจากนี้คณะ ยังไดจัดทําขอบังคับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วาดวย จรรยาบรรณ
วิชาชีพบุคลากร (มนส. 2.7.1.2) และประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ือง แนวทางการ
ดําเนินงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพ (มนส. 2.7.1.3)  

2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดย คณะ
สนับสนุนใหหลักสูตรจัดทําจรรยาบรรณวิชาชีพของแตละหลักสูตร (มนส. 2.7.2.1) เชน หลักสูตร
นิติศาสตร ไดมีการจัดทําขอบังคับภายในหลักสูตรนิติศาสตร วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 
(มนส. 2.7.2.2) 

3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใหคณาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย จรรยาบรรณบุคลากรใน
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มหาวิทยาลัย (มนส. 2.7.3.1) นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังมีคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร (มนส. 2.7.3.2) เพื่อกํากับดูแล และ
ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร 

4.   มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย กําหนด แนว
ปฏิบัติไวในประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ือง แนวทางการดําเนินงานดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ (มนส. 2.7.4.1) 

5.  มีการดําเนนิการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (มนส. 2.7.5.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินการอยูท่ีระดับ 5  ซ่ึงบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวท่ีระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.7.1.1 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต 
มนส. 2.7.1.2 ขอบังคับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพ

บุคลากร 
มนส. 2.7.1.3 ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ืองแนวทางการดําเนินงาน

ดานจรรยา บรรณวิชาชีพ 
มนส. 2.7.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

คร้ังท่ี 2/2552 (ระเบียบวาระท่ี 1.4 หนา 3) 
มนส. 2.7.2.2 ขอบังคับภายในหลักสูตรนิติศาสตร วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร  
มนส. 2.7.3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย จรรยาบรรณบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย 
มนส. 2.7.3.2 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 015/2551 เร่ืองแตงต้ัง
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คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร คณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 

มนส. 2.7.4.1 ขอบังคับภายในหลักสูตรนิติศาสตร วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 
(หลักฐานเดียวกับ มนส. 2.7.2.2) 

มนส. 2.7.5.1 ขอบังคับภายในหลักสูตรนิติศาสตร วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 
(หลักฐานเดียวกับ มนส. 2.7.4.1) 

 
จุดแข็ง 
 มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ือง แนวทางการดําเนินงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 
จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 
  ควรนําผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ ไปเปนสวนหน่ึงของการประเมินคณาจารย
ประจําปเปนรายบุคคล 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8: มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน  
2.  มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ใน

ดานการเรียนการสอน  
3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทาง

การศึกษา  
4.  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร 

ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสมํ่าเสมอ  
5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและ ภายนอก

สถาบัน  
  
เกณฑการประเมิน :  
 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2551 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนนิงานงาน 5 ขอ 
ตามเกณฑมาตรฐาน ของ สกอ. คือ 

1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย เพื่อใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ท่ีสอดคลองกับแผน              
กลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.8.1.1) และแผนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต (มนส. 2.8.1.2) โดยไดกําหนดทิศทางงานวิจัยเพื่อสงเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
และสังคม ไวในแผนกลยุทธของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การ
พัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนําไปใชประโยชน (มนส. 2.8.1.3) และแผนปฏิบัติราชการ
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มนส. 2.8.1.4, มนส. 2.8.1.5) ท้ังนี้หลักสูตรรับนโยบาย
และปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว เชน หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร กําหนด

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ  มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ  มีการดําเนนิการครบทุกขอ  
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แนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน ไวในมาตรฐานหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  (มนส. 2.8.1.6) และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจไดมีการกําหนดคณะผูวิจัยของหลักสูตร (มนส. 2.8.1.7) และไดมีการ
ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน (มนส. 2.8.1.8) เปนตน นอกจากนี้คณะฯ ยังไดสนับสนุนใหอาจารย
เขารวมประชุมสัมมนาในหัวขอตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในงานวิจัย เชน การบูรณาการ
การวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับการพัฒนาการเรียนการสอน (มนส. 2.8.1.9) และการ
สังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยดานสังคมศาสตร (มนส. 2.8.1.10) เปนตน  

2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารย
คิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆในดานการเรียนการสอน โดยไดมีการกําหนดเกณฑภาระงานของ
อาจารยไวอยางชัดเจน (มนส. 2.8.2.1) รวมถึงการกําหนดคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ (มนส. 
2.8.2.2) โดยผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ ตองมีผลงานวิจัยอยางนอยปละ 1 เลม  สําหรับการ
ดําเนินงานในระดับหลักสูตร เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ  (มนส. 2.8.2.3)  เพื่อกําหนดแนวทางในการกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม 
ๆ ในดานการเรียนการสอน เปนตน สวนหลักฐานสนับสนุนอ่ืนๆ ไดแก คูมือการปฏิบัติงานของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มนส. 2.8.2.4) เอกสารประชาสัมพันธการอบรมในหัวขอตาง 
ๆ ท่ีเกี่ยวกับการวิจัย (มนส. 2.8.2.5 – 2.8.2.10) ขอบังคับ ประกาศ และหลักเกณฑตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย (มนส. 2.8.2.11- มนส. 2.8.2.15) ซ่ึง ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ อาจารยประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรก็ไดรับรางวัลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ดวย (มนส. 2.8.2.16) 

3.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับอาจารยอยางพอเพียง โดยแหลงเงินทุนภายในนั้น
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการ
จัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.8.3.1) เปนผูพิจารณา สวน
แหลงเงินทุนจากภายนอกนั้น จะมีฐานขอมูลแหลงทุนงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.8.3.2) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแหลงเงินสนับสนุนจาก
หนวยงานตาง ๆ  

4.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัด
เวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยาง
สมํ่าเสมอ ดังนี้ มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน จํานวน 3 โครงการ คือ การศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่ มีตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีวิตกับส่ิงแวดลอมผานระบบ VDO 
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Conference ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.8.4.1) ความคิดเห็นและความคาดหวังของ
นักศึกษาและผูใชนักศึกษาฝกงานตอคุณลักษณะดานการรูสารสนเทศและคอมพิวเตอรพื้นฐานใน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.8.4.2) และกลยุทธการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือการเรียนรวมระหวางนักศึกษาปกติและนักศึกษาออทิสติก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต (มนส. 2.8.4.3) และไดมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรงานวิจัยดานการเรียนการสอน 
จํานวน 2 คร้ัง คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานวิจัยทางดานภาษา ระยะท่ี 4 โครงการ
พัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม วันท่ี 16 มิถุนายน 2551 ณ หองประชุมปน
นอย (มนส. 2.8.4.4) และโครงการเสวนาและนิทรรศการวิชาการสูชุมชนไดผลผลิตบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง วันท่ี 14 สิงหาคม 2551 ณ อาคาร ดร.ศิโรจน ผลพันธิน (มนส. 2.8.4.5)  

5.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการสรางเครือขายวิจัยนวัตกรรมการเรียนการ
สอนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ไดแก หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจไดสรางเครือขายวิจัยดาน
การเรียนการสอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันภาษาและวัฒนธรรม  หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ และโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชน ลาดกระบัง (มนส. 2.8.5.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินการครบ 5 ขอตามเกณฑมาตรฐานของ 
สกอ. ซ่ึงถือวา บรรลุเปาหมาย   
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน มีการดําเนินการ      

อยางนอย 4 ขอ 
ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.8.1.1 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2552-2556 
มนส. 2.8.1.2 แผนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-52 
มนส. 2.8.1.3 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 – 2556 
มนส. 2.8.1.4 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะมนุษยศาสตรฯ 
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มนส. 2.8.1.5 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตรฯ 
มนส. 2.8.1.6 มาตรฐานหลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร   
มนส. 2.8.1.7 รายช่ือคณะวิจยัหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ (วาระท่ี 3) 
มนส. 2.8.1.8 รายงานการประชุมหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มนส. 2.8.1.9 บันทึกขอความ สวพ. 1173/2551 เร่ือง ขอความอนุเคราะหใหบุคลากรเขา

รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการบูรณาการการวิจยักบัการ
พัฒนาการเรียนการสอน หวัขอ “การบูรณาการการวิจยัดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรกับการพัฒนาการเรียนการสอน” 16 กันยายน 2551 

มนส. 2.8.1.10 การสัมมนา Researcher Club หัวขอ “การสังเคราะหองคความรูจากงานวิจยั
ทางดานสังคมศาสตร” 26 กนัยายน 2551 

มนส. 2.8.2.1 เกณฑภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ 
มนส. 2.8.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 4/2551 (ระเบียบวาระท่ี 4.1) 
มนส. 2.8.2.3 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการผูรับผิดชอบภารกิจหลัก ของหลักสูตร 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มนส. 2.8.2.4 คูมือการปฏิบัติงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 2.8.2.5 บันทึกขอความ สวพ.1054.3/2551 เร่ือง ขอเชิญเขารวมและประชาสัมพันธ

สัมมนา Research Club คร้ังท่ี 3/2551  
มนส. 2.8.2.6 บันทึกขอความ สวพ.1374.2/2551 เร่ือง ขอเชิญเขารวมและประชาสัมพันธ

สัมมนา Research Club คร้ังท่ี 6/2551 (หลักฐานเดียวกับ มนส. 2.8.1.10) 
มนส. 2.8.2.7 บันทึกขอความ สวพ.1175.1/2551 เร่ือง ขออนุเคราะหประชาสัมพันธ  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การสรางเคร่ืองมือสําหรับการวิจยั” 
มนส. 2.8.2.8 บันทึกขอความ สวพ. 1093.3/2551 เร่ือง ขอประชาสัมพันธการอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตรการวิจยัข้ันสูง “การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติข้ันสูง” 
มนส. 2.8.2.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 6/2551 (ระเบียบวาระท่ี 6.3 หนา 6) 
มนส. 2.8.2.10 บันทึกขอความ สนอ.556/2552 เร่ือง สงรายช่ือผูเขารวมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารยสูความเปนเลิศในวิชาชีพ”  (หลักฐานเดียวกับ 
มนส. 2.8.2.10) 

มนส. 2.8.2.11 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต วาดวย การวจิัย พ.ศ. 2551 
มนส. 2.8.2.12 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง “หลักเกณฑวิธีปฏิบัติการรับเงิน
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อุดหนุนการวจิัย พ.ศ. 2551” 
มนส. 2.8.1.13 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง “หลักเกณฑวิธีปฏิบัติการรับเงิน

อุดหนุนการวจิัย พ.ศ. 2551” 
มนส. 2.8.1.14 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง “หลักเกณฑการใหรางวัล

ผลงานวิจัย พ.ศ. 2551” 
มนส. 2.8.1.15 หลักเกณฑการจัดต้ังกลุมวจิยั ภายใตโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน

การวิจยั 
มนส. 2.8.1.16 รางวัลผลงานวิจัยของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 ของ ผศ. พิเชษฐ สุนทรโชติ 
มนส. 2.8.3.1 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ี 5273/2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

จัดสรรเงินอุดหนุนการวิจยัของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและ
ผูทรงคุณวุฒิ 

มนส. 2.8.3.2 ขอมูลแหลงทุนการวจิัย สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 

มนส. 2.8.4.1 งานวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาชีวิตกับส่ิงแวดลอมผานระบบ VDO Conference ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

มนส. 2.8.4.2 งานวิจยัเร่ือง ความคิดเหน็และความคาดหวังของนักศึกษาและผูใชนักศึกษา
ฝกงานตอคุณลักษณะดานการรูสารสนเทศและคอมพิวเตอรพื้นฐานใน
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

มนส. 2.8.4.3 การวิจยัเร่ือง กลยุทธการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรวมระหวาง
นักศึกษาปกติและนักศึกษาออทิสติก มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

มนส. 2.8.4.4 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม 
มนส. 2.8.4.5 สรุปโครงการเสวนาและนิทรรศการวิชาการสูชุมชนไดผลผลิตบนพ้ืน

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
มนส. 2.8.5.1 รายช่ือผูรวมวจิัย ในรายงานความกาวหนาการวิจยัเร่ือง การพัฒนานโยบาย

และกลยุทธการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในประเทศไทย 
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จุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน และทุกหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเห็นความสําคัญและรับนโยบาย
รวมปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารยและกระบวนการเรียนการสอน เชน มีการเชิญวิทยากรที่มี
ช่ือเสียงมาใหการอบรมในเร่ืองของการวิจัยอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการจัดหาแหลงทุนสนับสนุน
การวิจัยอยางพอเพียง และการใหคําแนะนําในเร่ืองการทําวิจัย เชน การเปดคลินิกนักวิจัย 
(Researcher Club) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากน้ี ในหลักสูตร เชน หลักสูตร
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  มีอาจารยท่ีมีรายช่ืออยูในบัญชีนักวิจัยแหงชาติ และเปน
อาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญในการทําวิจัย รวมถึงผลงานวิจัยหลายช้ินของคณะมนุษยศาสตรฯท่ีไดรับ
ทุนวิจัยระดับชาติ 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

สนับสนุนใหอาจารยประจําในแตละหลักสูตรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง กําหนดแนวทางการสรางเครือขายวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอก
ใหชัดเจนและเปนรูปธรรม มีการใหคําแนะนําการจัดผลงานวิจัยท่ีเปนความตองการ และความ
จําเปนท่ีสอดคลองตอภารกิจของมหาวิทยาลัย  และจัดทําตัวอยางและแผนการดําเนินงานวิจัย
ประจําป 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.9:  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 59  รอยละ 60 – รอยละ 79  มากกวาหรือเทากับรอยละ 80  
 

 
ผลการดําเนินงาน 
 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนบัณฑิต 1,351 คน ตอจํานวนบัณฑิตท่ี
จบท้ังหมด 2,474 คนท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  คิดเปนรอยละ 54.61   
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ รอยละ 54.61 ซ่ึงถือวาไมบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน รอยละ 78  ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.9.0.1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศกึษา 2550-2551 (หนา 15) 
มนส. 2.9.0.2 ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑติคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ปการศึกษา 2550 (หนา 14) 
มนส. 2.9.0.3 บทสรุปสําหรับผูบริหาร เร่ือง การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2550 
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จุดแข็ง 
 - 
 
จุดออน 
 มีการจัดอบรมใหความรูกับนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาในเร่ืองของการประกอบอาชีพ
ในประเด็นตาง ๆ ไมมากเทาท่ีควร 
 
แนวทางการพัฒนา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควรมีการจัดอบรมใหความรูกับนักศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษาในเร่ืองของการประกอบอาชีพในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. แนะแนวทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับบัณฑิตในแตละหลักสูตร 
2. แนะนําแหลงขอมูลในการหาแหลงงาน ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็คทรอนิคสตาง ๆ  

เปนตน 
3. จัดการพบปะสําหรับเครือขายของบัณฑิตรุนกอน ๆ ใหบัณฑิตรุนปจจุบันเขาใจใน

ลักษณะงานมากข้ึน 
4. สรางกลุมสัมพันธ หรือสมาคมยอยของหลักสูตรใหเปนท่ีติดตอส่ือสารของบัณฑิต 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.10: รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 1 - รอยละ 74 ไดรับ 
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา 

เกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา      

เกณฑ กพ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน 
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

 

 
ผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรหลังจากจบการศึกษา ในปการศึกษา 2550 
สามารถจําแนกบัณฑิตเฉพาะท่ีมีงานทําดวยระดับของเงินเดือน ตามเกณฑ กพ. ในป พ.ศ. 2550 
เทากับ 7,940 บาท (ตอเดือน) โดยจากการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิตเฉพาะท่ีมีรายได   
ผลปรากฏ ดังตารางท่ี 18  
 
ตารางท่ี 18  ระดับเงินเดือนเร่ิมตนของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      ในปการศึกษา 2550 
 

ระดับเงินเดือน (เร่ิมตน) จํานวน (คน) รอยละ 

1.  นอยกวา 7,940 บาท / เดือน 46 7.54 

2.   เทากับ 7,940 บาท / เดือน 23 3.77 

3.  มากกวา 7,940 บาท / เดือน 541 88.69 

รวมท้ังหมด 610 100 

  หมายเหต ุ: ขอมูลจากผลการสํารวจภาวะการมีงานทํา  ปการศึกษา 2550 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระดับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา 7,940 บาท 
ตามเกณฑ กพ. บรรลุเปาหมาย คิดเปน รอยละ 92.46  
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ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน รอยละ 80 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส.2.10.0.1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศกึษา 2549-2550 (หนา 15) 
มนส.2.10.0.2 ตารางแสดงผลการสํารวจภาวการณมีงานทําของบัณฑิต คณะมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร ปการศึกษา 2550 (หนา 23) 
มนส.2.10.0.3 บทสรุปสําหรับผูบริหาร เร่ือง การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2550 
 
จุดแข็ง 

ชวงระดับเงินเดือนของบัณฑิตท่ีมากหรือนอยนั้น สวนหนึ่งข้ึนกับสาขาวิชาท่ีทําการจัดการ
เรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน  สําหรับบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีบัณฑิตท่ีมีเงินเดือนอยูในเกณฑดีท่ีมากกวาเกณฑกําหนดของ 
กพ. และมากกวาคาเปาหมายของ สกอ. 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรจะตองมีการจัดอบรมใหความรูกับนักศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษาในเร่ืองของการประกอบอาชีพในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1.  แนะแนวทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับบัณฑิตในแตละหลักสูตร 
2.  แนะนําแหลงขอมูลในการหาแหลงงาน ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็คทรอนิคสตาง ๆ 

เปนตน 
3.  จัดการพบปะสําหรับเครือขายของบัณฑิตรุนกอน ๆ ใหบัณฑิตรุนปจจุบันเขาใจใน

ลักษณะงานมากข้ึน 
4.  สรางกลุมสัมพันธ หรือสมาคมยอยของหลักสูตรใหเปนท่ีติดตอส่ือสารของบัณฑิต 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.11: ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  
 

 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง  
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตท่ีทํางานแลว ในปการศึกษา 2549 โดยทําการสุมตัวอยาง
จากนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตท่ีเกี่ยวของกับบัณฑิตกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จากการตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลทางโทรศัพท จํานวน 488 คน สามารถ
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมที่ 4.04  จากคาเฉล่ียระดับ 5 โดยมีรายละเอียด 4 ดาน ดัง
ตารางท่ี 19   
 
ตารางท่ี 19  ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตท่ี 
       ทํางานแลว ในปการศึกษา 2549   
 

การปฏิบัติงาน/คุณลักษณะ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

X S.D. ความหมา
ย 

อันดับ
ท่ี 

1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา 3.93 0.54 มาก 3 
2. ดานความรูความสามารถพ้ืนฐานที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 3.92 0.48 มาก 4 
3. ดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.17 0.51 มาก 1 
4. ดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 4.15 0.50 มาก 2 

รวม 4.04 0.41 มาก  

หมายเหต ุ: ขอมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตตอ
บัณฑิตในดานตาง ๆ  ปการศึกษา 2549 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ียอยูระหวาง 1 -2.49  

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ียอยูระหวาง 2.50 – 3.49  

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 3.50  
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การบรรลุเปาหมาย 
ระดับความพึงพอใจของนายจาง   ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในภาพรวมอยูท่ี 4.04 ซ่ึงบรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน 3.50 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.11.0.1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศกึษา 2549-2550 (หนา 15) 
มนส. 2.11.0.2 สรุปการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต ท่ีมีตอ

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ป
การศึกษา 2549 

มนส. 2.11.0.3 บทสรุปสําหรับผูบริหาร เร่ือง ความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการตอการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2549 

 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนโยบายสนับสนุนใหนักศึกษามีการศึกษาดูงาน  การ

จัดการสัมมนาการฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีสังกัด  และจัดการเรียนการสอนแบบฝก
ปฏิบัติ  ทําใหบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในสภาพการณจริงไดดี และเปนท่ีพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตในเกณฑดีมาก 

 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
แกไขและปรับปรุงตามขอเสนอแนะท่ีนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตทําการตอบ 

แบบสอบถามกลับมาในรูปแบบของคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.12: รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมา           
ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 

คํานวณจาก  
 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษาท่ี  
ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน  

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 

 

 
ผลการดําเนินงาน 
              คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ี
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม จํานวน 116 คน (มนส. 2.12.0.1) โดยมีจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมด
ในรอบ 5 ปท่ีผานมา 13,130 คน (มนส. 2.12.0.2 และ มนส. 2.12.0.3) คิดเปน (116 x 100) / 13,130 
เทากับ รอยละ 0.88 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีรอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมา ท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ คือ รอยละ 0.88 ซ่ึงบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน รอยละ 0.030  ตํ่ากวาเปาหมาย   เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

X 100 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.12.0.1 สรุปรายช่ือนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษา ในรอบ 5 ป ท่ีผานมา ท่ี

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  

มนส. 2.12.0.2 รายงานขอมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มนส. 2.12.0.3 รายงานขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2546-2550 
 
จุดแข็ง 
 มีนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา ไดรับเกียรติคุณในดานตางๆ ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรสนับสนุนสงเสริมใหมีการออกแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย และจิตใจ มีความรูความสามารถในเชิง
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน 
อยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1: มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1.  มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1  
2.  มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา  
3.  มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
4.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  
5.  มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา  
6.  มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา  
7.  มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป  
8.  นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและ 
        ศิษยเกา  

 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการ 7 ขอแรก  มีการดําเนนิการครบทุกขอ  
 
ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดบริการใหแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังนี้ 
1. มีการสํารวจความรู ความเขาใจ ทักษะ และความตองการจําเปน (Needs Assessment) 

ของนักศึกษาปท่ี 1 (มนส. 3.1.1.1) 
2.   มีการบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึง

จัดโดยมหาวิทยาลัย เชน หองสมุด Virtual library หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองเรียนรูดวย
ตนเองดวยระบบ e-learning ระบบ Internet Broadcasting และ ระบบสัญญาณ wireless เปนตน 
(มนส. 3.1.2.1) 
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3.   มีการบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย 
เชน หอพัก หองน้ําท่ีสะอาดและทันสมัย หองเรียนท่ีติดต้ังอุปกรณการเรียนท่ีครบถวนและทันสมัย 
ศูนยบริหารกายเพื่อสุขภาพ สระวายน้ํา และหองพยาบาล (มนส. 3.1.3.1) 

4.   มีการบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท้ังท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับวิชาการ (มนส. 
3.1.4.1 และ มนส. 3.1.4.2) 

5.   มีบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน การเผยแพร
ขอมูลขาวสารบน Website ของคณะ (มนส. 3.1.5.1 และ มนส. 3.1.5.2) และการติดบอรด
ประชาสัมพันธ (มนส. 3.1.5.3) 

6.   มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค และโครงการเตรียม
ฝกประสบการณวิชาชีพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร เปนตน (มนส. 3.1.6.1) 

 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา บรรลุเปาหมายท่ีระดับ 6 

ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
1 คะแนน ระดับ 6 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 3.1.1.1 ผลสํารวจความรู ความเขาใจ ทักษะ และความตองการจําเปน (Needs 

Assessment) ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2551 คณะมนษุยศาสตรฯ 
มนส. 3.1.2.1 หองสมุด Virtual library หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองเรียนรูดวยตนเอง

ดวยระบบ e-learning  ระบบ Internet Broadcasting และ ระบบสัญญาณ 
wireless  

มนส. 3.1.3.1 หอพัก หองน้ําท่ีสะอาดและทันสมัย หองเรียนท่ีติดต้ังอุปกรณการเรียนท่ี
ครบถวนและทันสมัย ศูนยบริหารกายเพือ่สุขภาพ สระวายน้ํา และหองพยาบาล 

มนส .3.1.4.1 รายช่ืออาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
มนส. 3.1.4.2 คูมืออาจารยท่ีปรึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มนส. 3.1.5.1 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : นักศึกษา 
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มนส. 3.1.5.2 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร : ศิษยเกา 
มนส. 3.1.5.3 บอรดประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 3.1.6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
มนส. 3.1.6.2 โครงการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
 

จุดแข็ง 
คณะมีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีสะอาดและมีบรรยากาศเปนสถานศึกษา ประชุม 

วางแผนในการพัฒนาการใหบริการนักศึกษา มีการจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชน
และสังคมอยูเสมอ 
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
ควรจัดทําการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป และนํา

ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการบริหารจัดการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2: มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง   
ประสงค  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
2.  มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท  

โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้  
 -  กิจกรรมวิชาการ  
-  กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  
-  กิจกรรมนันทนาการ  
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและ
องคการนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา  

4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ี
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดังนี้ 

1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดต้ัง
คณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ต้ังแตป
การศึกษา 2550 เปนตนไป (มนส. 3.2.1.1) เพื่อใหการจัดทํานโยบายหรือแนวการจัดการสงเสริม
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ของคณะฯ 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 หนา 89

2.  มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุก
ประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ กิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมดานกีฬา
และการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม และกิจกรรม
นันทนาการ   กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (มนส. 3.2.2.1) โดยไดรับเงินสนับสนุนท้ังจาก
มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอก (มนส. 3.2.2.2) 

3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและ
องคการนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการตาง ๆ  (มนส. 
3.2.3.1, มนส.3.2.3.2 และ มนส. 3.2.3.3) รวมถึงการจัดทํารายงานสรุปโครงการ (มนส. 3.2.3.4 
และ มนส. 3.2.3.5) 

4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
(มนส. 3.2.4.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ 4   ซ่ึงบรรลุเปาหมาย
ตามเกณฑมาตรฐาน  
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 3 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 3.2.1.1 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมสาสตรท่ี 044/2550 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ประจําปการศึกษา 2550 

มนส. 3.2.2.1 สรุปจํานวนและรายช่ือโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา จําแนกตามประเภท
กิจกรรม (กิจกรรมวิชาการ กจิกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมนนัทนาการ และกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) 

มนส. 3.2.2.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
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มนส. 3.2.3.1 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 025/2551 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการสงเสริมจริยธรรมแกนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

มนส. 3.2.3.2 คําส่ัง คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 053/2551 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนกัศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มนส. 3.2.3.3 คําส่ัง คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 051/2551 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

มนส. 3.2.3.4 ตัวอยางรายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา 
มนส. 3.2.3.5  การรวบรวมขอมูลเพื่อการประมวลผลในระบบ Manaul  
มนส. 3.2.4.1 แผนพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
 
จุดแข็ง 
 อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพรอมในการสนับสนุนสงเสริมให
นักศึกษาดําเนินกิจกรรมท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 
 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรสงเสริมใหคณาจารยที่จดักิจกรรม/โครงการพัฒนานกัศึกษาที่สอดแทรกในรายวชิาทาํ

การประเมนิประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม/โครงการ 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  :  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน

ของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีใชประโยชนไดจริง  
3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค  
4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  
5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค           

ดีเดน  
6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ

เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ  มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ  มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ  

 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2551  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัย ผานเกณฑมาตรฐาน 6 ขอ ดังนี้ 

1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดแผน              
กลยุทธของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการ
นําไปใชประโยชน (มนส. 4.1.1.1) ซ่ึงมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานกลาง ทําหนาท่ี
สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานวิจัย ดังนั้น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดนําแผนกล
ยุทธดังกลาวมาจัดทําแผนกลยุทธของคณะ (มนส. 4.1.1.2) เพื่อกําหนดเปนภารกิจหลักของคณะ 
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และไดมีแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย (มนส. 4.1.1.3) โดยมีคณะกรรมการ
วิชาการและการวิจัย ซ่ึงประกอบดวยประธานหลักสูตรตาง ๆ ทําหนาท่ีกระตุน สนับสนุน สงเสริม 
และพัฒนาการเรียนการสอนและงานดานการวิจัย โดยกําหนดเปนภาระงานของบุคลากรสายสอน 
(มนส. 4.1.1.4 และ มนส. 4.1.1.5)   

2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ไดแก ฐานขอมูลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มนส. 4.1.2.1) และ 
ฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (มนส. 4.1.2.2)  

3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค  ไดแก การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต (มนส. 4.1.3.1) ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การวิจัย พ.ศ. 2551 (มนส. 
4.1.3.2) และ เว็บไซดของสถาบันวิจัยและพัฒนา (มนส. 4.1.3.3) ท่ีมีฐานขอมูลตาง ๆ ในการ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค เชน แหลงทุนการวิจัย แหลงวารสารวิจัย เครือขายการวิจัย 
ทําเนียบผูทรงคุณวุฒิ และฐานขอมูลเพื่อการสืบคน เปนตน 

4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย คือ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยไว 2 ระดับ คือ 1) ระดับมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ท้ังการวิจัยเชิงพื้นฐานและข้ันสูง ผานกระบวนการอบรม
โดยตรง และการเขารวมกับกิจกรรม Researcher Club 2) ระดับคณะ คือ การสงเสริมและสนับสุนน
ใหบุคลากรเขารับการอบรมในหัวขอท่ีเกี่ยวกับการวิจัย ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
หนวยงานภายนอก ไดแก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการบูรณาการการวิจัยกับ
การพัฒนาการเรียนการสอน (มนส. 4.1.4.1) การสัมมนา Researcher Club (มนส. 4.1.4.2) และ

โครงการพัฒนาอาจารยสูความเปนเลิศในวิชาชีพ (มนส. 4.1.4.3)  รวมถึงการจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรูการวิจัยกับผูเช่ียวชาญภายนอก ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตรอยาง

มีสวนรวม (มนส. 4.1.4.4 และ มนส. 4.1.4.5) และโครงการเสวนาและนิทรรศการวิชาการสูชุมชน
ไดผลผลิตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง (มนส. 4.1.4.6)  

5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน  ดังนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีเกณฑพิจารณาภาระงานแกบุคลากรที่มี
ผลงานวิจัย คือ งานวิจัยเดี่ยว 12 ภาระงานตอสัปดาห งานวิจัยกลุม 8 ภาระงานตอสัปดาห โดยถือ
เปนมาตรฐานสําหรับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย (มนส. 4.1.5.1) นอกจากนี้
อาจารยท่ีมีผลงานวิจัยยังไดรับการยกยองจะมีช่ือในทําเนียบนักวิจัย (มนส. 4.1.5.2)  และมีการ
พิจารณาใหรางวัลผลงานวิจัย เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอ
วงการวิจัย สังคม และประเทศชาติ (มนส. 4.1.5.3)  
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6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ 
เอกชน และภาคอุตสาหกรรม  โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดอาศัยหนวยบมเพาะ
วิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินการสรางเครือขายผูเช่ียวชาญและเครือขาย
ผูประกอบการ (มนส. 4.1.6.1) สําหรับโครงการท่ีคณะไดดําเนินการโดยอาศัยความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก ไดแก โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม (มนส. 
4.1.6.2 – มนส. 4.1.6.5) โครงการเสวนาและนิทรรศการวิชาการสูชุมชนไดผลผลิตบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง (มนส. 4.1.6.6) การวิจัยเร่ือง การพัฒนานโยบายและกลยุทธการสอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในประเทศไทย (มนส. 4.1.6.7) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัย ผานเกณฑมาตรฐาน 6 ขอ ซ่ึงถือวาบรรลุเปาหมาย เนื่องจากกําหนดเปาหมายท่ีมีการ
ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานอยางนอย 4 ขอ  

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน มีการดําเนินการ

อยางนอย 4 ขอ 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 4.1.1.1 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-

56 
มนส. 4.1.1.2 แผนกลยุทธของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552-56 
มนส. 4.1.1.3 แนวปฏิบัติการบริหารจัดการความรูจากงานวิจยั คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ป พ.ศ. 2551 
มนส. 4.1.1.4 เกณฑภาระงานของบุคลากรสายสอน 
มนส. 4.1.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ัง

ท่ี 4/2551 (ระเบียบวาระท่ี 4.1) 
มนส. 4.1.2.1 ฐานขอมูลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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มนส. 4.1.2.2 ฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มนส. 4.1.3.1 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 4.1.3.2 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การวิจัย พ.ศ. 2551 
มนส. 4.1.3.3 เว็บไซดของสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 4.1.4.1 บันทึกขอความ สวพ. 1173/2551 เร่ือง ขอความอนุเคราะหใหบุคลากรเขารวม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการบูรณาการการวิจยักับการ
พัฒนาการเรียนการสอน หวัขอ “การบูรณาการการวิจยัดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรกับการพัฒนาการเรียนการสอน” วันท่ี16 กันยายน 2551 

มนส. 4.1.4.2 บันทึกขอความ สวพ.1054.3/2551 เร่ือง ขอเชิญเขารวมและประชาสัมพันธ
สัมมนา Research Club คร้ังท่ี 3/2551 

มนส. 4.1.4.3 บันทึกขอความ สนอ.556/2552 เร่ือง สงรายช่ือผูเขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารยสูความเปนเลิศในวิชาชีพ”  

มนส. 4.1.4.4 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม 
มนส. 4.1.4.5 บันทึกท่ี ศธ. 0566.03/270 เร่ือง ขอเชิญรับฟงการนําเสนองานวิจยัทางดานภาษา 
มนส. 4.1.4.6 สรุปโครงการเสวนาและนิทรรศการวิชาการสูชุมชนไดผลผลิตบนพ้ืน

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
มนส. 4.1.5.1 เกณฑภาระงานของบุคลากรสายสอน (หลักฐานเดียวกับ มนส. 4.1.1.4) 
มนส. 4.1.5.2 ทําเนียบนักวิจยั สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 4.1.5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑการใหรางวัลผลงานวจิยั พ.ศ. 2551 
มนส. 4.1.6.1 เว็บไซด หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

http://dusithost.dusit.ac.th/~sdubi/menu_ubi_four.html 
มนส. 4.1.6.2 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพงานวจิัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม (หลักฐาน

เดียวกับ มนส. 4.1.4.4) 
มนส. 4.1.6.3 บันทึกท่ี ศธ. 0566.03/191 เร่ือง ขอเชิญเปนวิทยากร 
มนส. 4.1.6.4 บันทึกท่ี ศธ. 0566.03/192 เร่ือง ขอเชิญเปนวิทยากร 
มนส. 4.1.6.5 บันทึกท่ี ศธ. 0566.03/192 เร่ือง ขอเชิญเปนวิทยากร 
มนส. 4.1.6.6 สรุปโครงการเสวนาและนิทรรศการวิชาการสูชุมชนไดผลผลิตบนพ้ืน

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง (หลักฐานเดียวกับ มนส. 4.1.4.6) 
มนส. 4.1.6.7 รายช่ือผูรวมวจิัย ในรายงานความกาวหนาการวิจยัเร่ือง การพัฒนานโยบายและ       

กลยุทธการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในประเทศไทย 
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จุดแข็ง 
คณะมีนโยบายและระบบบริหารงานวิจัย มีการจัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยท่ีนําไปใช

ประโยชนไดจริง จัดสรรทรัพยากรการเงินและทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย มีนโยบาย
การพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย รวมท้ังมีการสรางขวัญกําลังใจผูวิจัย และมีสงเสริมความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก  
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

สงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจยักบัองคกรภายนอกอยางตอเนื่องและกวางขวางมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2:  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย/งานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน  
2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายใน

และภายนอกสถาบัน  
4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก

สถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน  
5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุ

มครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 

เกณฑการประเมิน :  

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

 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2551คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจัย/งานสรางสรรค  มีผลการดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน 5 ขอ ดังนี้ คือ 

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการ
วิชาการและการนําไปใชประโยชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแนวปฏิบัติการ
บริหารจัดการความรูจากงานวิจัย (มนส. 4.2.1.1) โดยมีคณะกรรมการวิชาการและการวิจัย ซ่ึง
ประกอบดวยประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร ทําหนาท่ีกระตุน สนับสนุน สงเสริม พัฒนาการเรียน
การสอนและงานดานการวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัย ซ่ึงไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เผยแพรผลงานวิจัย (มนส. 4.2.1.2)   

2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีเช่ือถือได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน ไดแก ฐานขอมูลงานวิจัยของคณะ
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มนส. 4.2.2.1) และ ฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(มนส. 4.2.2.2)  

3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน ไดแก การจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารยในคณะ 
และบุคคลภายนอก เชน โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม (มนส. 
4.2.3.1) โดยมีผูเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยทางดานภาษา จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ และโครงการเสวนาและนิทรรศการวิชาการสูชุมชนไดผลผลิตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง (มนส. 4.2.3.2) โดยเชิญตัวแทนจากชุมชนใน จ.ปราจีนบุรี เขารวมเสวนาในคร้ังนี้ดวย 
นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีชองทางในการสรางเครือขายเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย โดย
คนขอมูลจากเว็บไซตของสถาบันวิจัย (มนส. 4.2.3.3) 

4.  มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและตางประเทศ ในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ไปใชประโยชน โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดอาศัยหนวยบมเพาะวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัย ท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินการสรางเครือขายผูเช่ียวชาญและเครือขายผูประกอบการ (มนส. 
4.2.4.1) สําหรับโครงการท่ีคณะไดดําเนินการโดยอาศัยความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ไดแก 
โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม (มนส. 4.2.4.2) โครงการเสวนา
และนิทรรศการวิชาการสูชุมชนไดผลผลิตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง (มนส. 4.2.4.3) การวิจัย
เร่ือง การพัฒนานโยบายและกลยุทธการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในประเทศไทย 
(มนส. 4.2.4.4) และการนําเสนอผลงานวิจัย ใน The Hawaii International Conference on Arts and 
Humanities (มนส. 4.2.4.5 และ มนส. 4.2.4.6) และ North Illinois ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดต้ังหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี (มนส. 
4.2.5.1) ข้ึน เพื่อทําหนาท่ีเช่ือมโยงการนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย และดูแล
ปกปองคุมครองส่ิงประดิษฐคิดคนและนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งจะทําใหผูประดิษฐคิดคนเกิดความ

มั่นใจ ในการถายทอดเทคโนโลยีซึ่งนําไปสูพัฒนาการที่ดีและสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย/งาน

สรางสรรค ผานเกณฑมาตรฐาน 5 ขอ ซ่ึงถือวาบรรลุเปาหมาย  
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน มีการดําเนินการ

อยางนอย 4 ขอ 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 4.2.1.1 แนวปฏิบัติการบริหารจัดการความรูจากงานวิจยั คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ป พ.ศ. 2551 
มนส. 4.2.1.2 หลักเกณฑและวิธีการเผยแพรผลงานวิจัย 
มนส. 4.2.2.1 ฐานขอมูลงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 4.2.2.2 ฐานขอมูลงานวิจัยของสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มนส. 4.2.3.1 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพงานวจิัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม  
มนส. 4.2.3.2 สรุปโครงการเสวนาและนิทรรศการวิชาการสูชุมชนไดผลผลิตบนพ้ืนฐาน 

เศรษฐกิจพอเพียง 
มนส. 4.2.3.3 เครือขายการวจิัย สถาบันวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 4.2.4.1 เว็บไซด หนวยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

http://dusithost.dusit.ac.th/~sdubi/menu_ubi_four.html 
มนส. 4.2.4.2 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพงานวจิัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม  

(หลักฐานเดียวกับ มนส. 4.2.3.1) 
มนส. 4.2.4.3 สรุปโครงการเสวนาและนิทรรศการวิชาการสูชุมชนไดผลผลิตบนพ้ืนฐาน 

เศรษฐกิจพอเพียง (หลักฐานเดียวกับ มนส. 4.2.3.2) 
มนส. 4.2.4.4 รายช่ือผูรวมวจิัย ในรายงานความกาวหนาการวิจยัเร่ือง การพัฒนานโยบาย

และกลยุทธการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในประเทศไทย 
มนส. 4.2.4.5 A Study of Language Usage in Statements of Purpose in Educational 

Abstracts ใน The Hawaii International Conference on arts and Humanities 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ผศ.ดร.ตวงพร  สมสมัย และดร.ณัฐพัชร สาย
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เสนา (9-12 มีนาคม 2552) 
มนส. 4.2.4.6 A Study of Needs, Recognition, Competence and Efficacy in 

Conducting Language Research of Language Teachers at One Thai 

University ใน The Hawaii International Conference on arts and 

Humanities ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ผศ.เฉิดฉิน  สุกปล่ัง และผศ.

เฟองฟา  บุญถนอม (9-12 มีนาคม 2552) 

มนส. 4.2.4.7 Forgiveness in Thai Culture and Politics: From Personal’s goodness 

to Public resolution ณ North Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย นางสาว

ณัฐิญาณ  งามขํา (24-25 ตุลาคม 2551) 
มนส. 4.2.5.1 เว็บไซดของหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
จุดแข็ง 

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

- 
 
แนวทางการพฒันา 

 
 

ควรมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในวงการวิชาการ มีการสังเคราะหความรูท่ีได
จากการวิจัย มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยไปยังนักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป รวมทั้งมี
การสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยและองคกรภายนอก ในการนําผลงานไปใชประโยชน
อยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของ สําหรับการ
นับจํานวนอาจารยประจําและจํานวนเงินใหใชหลักเกณฑ ดังนี้  

1. จํานวนอาจารยประจําใหนับรวมนักวิจัย และไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีลา
ศึกษาตอ 

2. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกเปนเงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย และจากแหลงทุนตาง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้  

2.1 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัย จัดสรรใหกับ
อาจารยและนักวิจัย โดยใหนับเฉพาะจํานวนเงินท่ีไดรับอนุมัติใหมีการเบิกจาย ไมใชตัวเลข
งบประมาณท่ีจัดสรร      

2.2 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
จําแนกตามแหลงเงินทุน ดังนี้  

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

หมายเหตุ  
1.  จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคใหคิดตามปงบประมาณ  
2.  กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉล่ียตามจํานวนผู

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 2551  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา ดังนี้ คือ  
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยท้ังส้ิน 141 คน ท้ังนี้ไมนับรวม

อาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 
2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 16,273,033  บาท (มนส. 4.3.0.1) แบงเปน 
2.1 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับ

อาจารยและนักวิจัย  7,074,833 บาท 
2.2 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย

จําแนกตามแหลงทุน 9,198,200 บาท ดังนี้ 
- แหลงทุนในประเทศ     1,200,000 บาท   
- หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด 3,902,200 บาท 
- หนวยงานภาคเอกชน    1,161,000 บาท 
- แหลงอ่ืน ๆ      2,935,000 บาท 

ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา  (16,273,033 /141) เทากับ 115,411.58  บาท 

 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จาก

ภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 115,411.58 บาท เม่ือเทียบกับคา
เปาหมาย คือ 25,000 บาท  ถือวา บรรลุเปาหมาย  

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน 25,000 บาท ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 4.3.0.1 ตารางสรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
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จุดแข็ง 
- 

 
จุดออน 

อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ยังทํางานวิจัยไมมากเทาท่ีควร 
 
แนวทางการพฒันา 

กระตุนใหอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเสนอโครงการวิจัยมากข้ึน 
ท้ังเพิ่มเงินสนับสนุนงานวิจัย และแรงจูงใจอ่ืน เชน ไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ัน เพิ่มคาตอบแทน 
และทัศนศึกษา เปนตน 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.4:  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของ สําหรับการ
นับจํานวนอาจารยประจําและผลงานใหใชหลักเกณฑ ดังนี้ :  

1.  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ  
2.  จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติ  
 

หมายเหตุ  
1.  การเผยแพรผลงาน 1 เร่ืองมากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียงคร้ังเดียว โดยควรนําเสนอผลการ       

เผยแพรท่ีมีคุณภาพเชิงวิชาการมากท่ีสุด   
2. การตีพิมพในวารสาร นับเม่ือกองบรรณาธิการวารสารตอบรับแลว  
3.  บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ หมายถึง บทความท่ีไมใชบทคัดยอสําหรับบทความท่ีไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเล
มในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceeding)  

4.  การรายงานขอมูลบทความท่ีไดรับการตีพิมพ ใหจําแนกตามประเภทผลงานท่ีไดรับ
การตีพิมพในวารสารระดับตาง ๆ โดยระบุรายละเอียด ดังนี้  

-  ช่ือ เลมท่ี และวัน เดือน ป ของวารสารท่ีตีพิมพ  
-  ช่ือบทความและเลขหนา  
-  ช่ือผูเขียน  

5.  การนับจํานวนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรท้ังในและตาง
ประเทศ ใหนับเฉพาะท่ีไดรับการจดทะเบียนในปนั้น โดยไมนับรวมกรณีอยูในระหวางยื่นจด
ทะเบียน และไมนับรวมการจดลิขสิทธ์ิและการทะเบียนเคร่ืองหมายการคา  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 
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ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2551คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดท่ี 4.4

รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา ดังนี้  

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยท้ังส้ิน 141 คน ท้ังนี้ไมนับรวม
อาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร 
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติ จํานวน 60 เร่ือง (มนส. 4.4.0.1) 

ดังนั้น มีรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (60 x 100 / 141) เทากับ 42.55    

 
การบรรลุเปาหมาย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ 
จํานวน 60 เร่ือง ตออาจารยประจําจํานวน 141 คน (ไมนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ) คิดเปนรอยละ 
42.55 เม่ือเทียบกับเปาหมายคือรอยละ 10  ถือวา บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน รอยละ 10 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 4.4.0.1 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชนท้ังในระดับชาติ  
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จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเห็นความสําคัญของการพัฒนาองคความรูจากการวิจัย 

โดยกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ทําใหอาจารยมีงานวิจัยและงานสรางสรรคตางๆ สามารถตีพิมพเผยแพร และนําไปใชประโยชน
อยางกวางขวางในหลายหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
จุดออน 

- 
 
แนวทางการพฒันา 

สนับสนุน สรางแรงจูงใจ และสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักวิจัย และผูสนใจงานวิจัย
ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางมากข้ึน และสงเสริมใหไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ  
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1: มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

คําอธิบาย 
การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของสถาบัน อุดมศึกษา สถาบัน

พึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีเปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการ
ใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแก
สังคมของคณะวิชา หนวยงาน มีการติดตาม กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการ
ทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม  
2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม

แผนท่ีกําหนด  
3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม  
4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด  
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  
6.  มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง 

และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
 ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  2551 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร กําหนดพันธกิจดานบริการวิชาการแกสังคม และธุรกิจสัมพันธ โดยนําความรูความ
เช่ียวชาญดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สรางสรรคถายทอดองคความรูสูสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ (มนส. 5.1.1.1) โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  

1.   ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดกําหนดโครงการบริการวชิาการแกชุมชน (มนส. 5.1.2.1)  

2.  การจัดโครงการหน่ึง ๆ จะมีการแตงต้ังคณะทํางาน เพื่อใหงานมีการวางแผนเปนไป
ตามระบบ เชน โครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน จะมีคําส่ังแตงต้ัง
คณะทํางาน ดังนี้ คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 004/2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน (มนส. 5.1.3.1) หรือ 
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อรากฐานของประชาธิปไตยท่ียั่งยืน มีคําส่ังคณะทํางาน ดังนี้ 
คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ี 017/2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือรากฐานประชาธิปไตยท่ียั่งยืน (มนส. 
5.1.3.2) 

3.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีระเบียบและแนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ 
(มนส. 5.1.4.1) 

4.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดทํารายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ จากการจัดทําโครงการท้ังสอง ไดแก โครงการพัฒนาความรูการ
บริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน (มนส. 5.1.4.1) และ โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อ
รากฐานของประชาธิปไตยท่ียั่งยืน (มนส. 5.1.4.2) 

5. ระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน 
คณะทํางานไดมีการประชุมคณะกรรมการทํางาน เพื่อพิจารณาหลักสูตรการอบรม เพื่อทําการ
เพิ่มเติม ปรับปรุง แกไข (มนส. 5.1.5.1) และ โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อรากฐาน
ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน ก็ไดกลาวถึงการประเมินผลรายวัน ในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ
ในแตละวัน นําปญหาท่ีพบมาประชุมและแกไขวันตอวัน (มนส. 5.1.5.2) 

6. ตามระเบียบและแนวปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เ ม่ือทาง
คณะทํางานไดจัดโครงการบริการวิชาการสูชุมชนแลว จะตองมีการจัดทําประเมินผลความพึงพอใจ 
ซ่ึงโครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน ไดบูรณาการการบริการวิชาการเขา
กับงานวิจัย โดยไดจัดทํา การวิจัยประเมินผล โครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสู
ชุมชน ปการศึกษา 2551 ข้ึน (มนส. 5.1.6.1)  
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7. จากการพิจารณาความเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการเขากับภารกิจอ่ืน ๆ 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดจัดโครงการสวนดุสิตสูชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง  ระหวางวันท่ี 1 มีนาคม – 30 กรกฎาคม 2551 (มนส. 5.1.7.1) ท่ีเปนโครงการบริการ
วิชาการสูสังคม    และไดมีการจัดทําผลงานวิจัยเร่ือง การอบรมภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก  
จังหวัดปราจีนบุรี (มนส. 5.1.7.2) เปนภารกิจทางดานการวิจัย   เพิ่มข้ึนอันเปนผลมาจากโครงการ
ดังกลาว   และในการจัดโครงการมีนักศึกษาเปนผูชวยในการทํากิจกรรมตางๆ   ซ่ึงเปนภารกิจใน
การพัฒนานักศึกษาใหมีจิตอาสาพัฒนาทองถ่ิน   และฝกความเสียสละ   ความเปนผูนํา  ผูตาม  
ความรับผิดชอบ   ความคิดสรางสรรค   
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดเปาหมายท่ีเกณฑมาตรฐานอยูระดับท่ี  5    
แตผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 7  คือ บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 5.1.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของคณะมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร 
มนส. 5.1.2.1 เอกสารเดียวกบัเอกสารหมายเลข มนส. 5.1.1.1 (หนาสารบัญ) 
มนส. 5.1.3.1 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 004/2551 
มนส. 5.1.3.2 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 017/2551 
มนส. 5.1.4.1 สรุปโครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน 
มนส. 5.1.4.2 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพ่ือรากฐานของประชาธิปไตยท่ี

ยั่งยืน 
มนส. 5.1.5.1 สรุปโครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน  
มนส. 5.1.5.2 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพงานวจิัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม   
มนส. 5.1.6.1 ระเบียบและแนวปฏิบัติการใหบริการวิชาการสูสังคม ของคณะมนษุยศาสตร
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และสังคมศาสตร 
มนส. 5.1.7.1 โครงการสวนดุสิตสูชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพยีง  
มนส. 5.1.7.2 สรุปโครงการเสวนาและนิทรรศการวิชาการสูชุมชนไดผลผลิตบนพ้ืน

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญทางดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรท่ีไดใหบริการวิชาการสูชุมชน  จนกระท่ังไดรับการยอมรับใหเปนท่ีปรึกษา
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลดงบัง และเทศบาลตําบลประจันตคาม  นอกจากนี้จากการ
ทําโครงการแลว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนโยบายใหมีการประเมินผลโครงการ เพื่อ
นํามาพิจารณาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งข้ึน อีกท้ังยังสนับสนุนใหมี
การทําวิจัยอีกดวย 
 
จุดออน 

-  
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง 
และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้  5.2: รอยละของอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบาย 
 อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินงานตามภาระงานท่ี
สถาบันกําหนด โดยสถาบันสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการทางวิชาการ สงเสริม
สนับสนุนใหอาจารยใหบริการทางวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการ และมี
การจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการ 
 
สูตรการคํานวณ  
 (จํานวนอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติในปการศึกษานั้น) / (จํานวนอาจารย
ประจําท้ังหมดในปการศึกษานั้น) * 100 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24 รอยละ 25 - รอยละ 34 มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 

 
ผลการดําเนินการ 

ในปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา 
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 112 คน ตอจํานวนอาจารยประจํา 158 คน (นับรวมจํานวนอาจารยท่ีลาศึกษา
ตอ 17 คน) คิดเปนรอยละ 70.89 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีรอยละของอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ 70.89  เม่ือเทียบกับเปาหมายกําหนด คือ รอยละ 35 ถือวา บรรลุ
เปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน รอยละ 35 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 5.2.0.1 ตารางสรุปจํานวนอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวทิยานิพนธภายนอก

สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

มนส. 5.2.0.2 ตารางสรุปจํานวนบุคลากร จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลใน
ระบบ (Manual) ประจําเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 

 
จุดแข็ง 
 อาจารยประจําของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม โดยเปนผูทรงคุณวุฒิ/ท่ีปรึกษา อาจารยพิเศษ เปนกรรมการวิชาการ /กรรมการ
วิชาชีพ/วิทยากร และเปนอาจารยพิเศษ ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรมีศักยภาพและเปนท่ียอมรับทางดานวิชาการจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
  
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดพัฒนา
ศักยภาพของตน เพื่อใหเกิดการยอมรับจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 
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ตัวบงชี้  5.3: รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 

คําอธิบาย 
 ตัวบงช้ีนี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีสถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการวิชาการ
แกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
สูตรการคํานวณ  
 (จํานวนกิจกรรม หรือโครงการท่ีสถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและ
ชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ในป
การศึกษานั้น) / (จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น) * 100 
 
เกณฑการประเมิน : 

 
ผลการดําเนินการ 

ในปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดกิจกรรมหรือโครงการข้ึน
เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติหรือนานาชาติ จํานวน  62 โครงการ/กิจกรรม ตอจํานวนอาจารยประจํา 141 คน (ไม
นับรวมจํานวนอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 17 คน) คิดเปนรอยละ  43.97 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีรอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาตติออาจารยประจํา เทากับ 43.97  เม่ือเทียบกับเปาหมายกําหนด รอยละ 40 ถือวา 
บรรลุเปาหมาย 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน รอยละ 40 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 5.3.0.1 โครงการพัฒนาความรูการบริหารงานทองถ่ินสูชุมชน (ม.ค.50-ส.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.2 โครงการเรียนรูภาษากับกีฬาโอลิมปก (มิ.ย.-ส.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.3 โครงการ “สวนดุสิต แบงฝน ปนรัก” (6-11 มิ.ย. 51) 
มนส. 5.3.0.4 โครงการ “หนูนอยรักการอาน” (ก.ค.-ก.ย. 51) 
มนส. 5.3.0.5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูดวยของเลน ของรัก ของสะสม (ส.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.6 โครงการ “ตนกลาแตกหนอ ตอสังคมไทย” (ก.ค.-ส.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.7 โครงการตามรอยประวัติศาสตรและวรรณกรรมไทย (ส.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.8 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2551 (29 ก.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.9 โครงการพัฒนาจิต พัฒนากาย (29 ส.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.10 โครงการอบมภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร สําหรับขาราชการ นครคุณหมิง (1 

มิ.ย. 51 – 31 พ.ค. 52) 
มนส. 5.3.0.11 หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสําหรับเจาหนาท่ีจากสาธารณรัฐประชาชนลาว 

รุนท่ี 2 (21 เม.ย.-13 มิ.ย. 51) 
มนส. 5.3.0.12 โครงการอบรมถวายความรูภาษาอังกฤษแดพระภิกษุสามเณร (16 ส.ค.-29 

ก.ย. 51) 
มนส. 5.3.0.13 โครงการกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง (7-25 ก.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.14 โครงการเผยแพรสารสนเทศทางศาสนา (พ.ค.-ก.ย. 51) 
มนส. 5.3.0.15 โครงการตนกลาสรางสรรค (14-18 ก.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.16 โครงการรวมใจอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 2 (24 ต.ค.- 1 พ.ย. 51) 
มนส. 5.3.0.17 โครงการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อรากฐาน

ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน (พ.ค.- ส.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.18 โครงการอบรมศิลปะประดษิฐ (13 ส.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.19 โครงการสอนดนตรีสําหรับบุคคลภายนอก (ประจําปงบประมาณ 2551) 
มนส. 5.3.0.20 กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม 3th Congress ASEAPS and 
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NauPSIG) 
มนส. 5.3.0.21 โครงการจัดการเรียนทางไกล ณ วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส เมืองเคลเลอร 

(ประจําปงบประมาณ 2551) 
มนส. 5.3.0.22 โครงการแลกเปล่ียนศิลปะการแสดงพื้นบานนานาชาติ ณ ประเทศบัลแกเรีย

(19-26 ก.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.23 กิจกรรม สรางรอยยิ้มใหนอง (ภาคเรียนท่ี 2/2551) 
มนส. 5.3.0.24 กิจกรรม สุนทรียภาพสูนองนอย (ภาคเรียนท่ี 2/2551) 
มนส. 5.3.0.25 กิจกรรม สุนทรียภาพเพื่อคนชรา (ภาคเรียนท่ี 2/2551) 
มนส. 5.3.0.26 กิจกรรมเติมสีสัน ปนฝนสูนอง (ภาคเรียนท่ี 2/2551) 
มนส. 5.3.0.27 โครงการบริการวิชาการสูชุมชน เพื่อพัฒนาเยาวชน (ก.พ-มิ.ย. 52) 
มนส. 5.3.0.28 โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 7 (24 เม.ย.-5 พ.ค. 52) 
มนส. 5.3.0.29 โครงการเรียนรูเมืองมรดกโลก: พระนครศรีอยุธยา (31 ต.ค.- 1 พ.ย. 51) 
มนส. 5.3.0.30 โครงการเรียนรูรวมกัน แบงปนเติบโต ป 2551 (3 พ.ย. 51- 28 ก.พ. 52) 
มนส. 5.3.0.31 โครงการเรียนรูวัฒนธรรมเมืองมรดกโลก (13 ธ.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.32 โครงการเรียนรูภาษาผานวิถีไทย (11 ธ.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.33 โครงการเรียนรูเมืองโบราณ (19 ธ.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.34 หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาท่ีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว รุนท่ี 3 (11 พ.ค. – 3 ก.ค. 52) 
มนส. 5.3.0.35 โครงการพี่อาสาพานอง ๆ ทองตางแดน (10-13 ต.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.36 โครงการสงเสริมความสัมพันธอันดีแกครอบครัว (6 ก.พ. 52) 
มนส. 5.3.0.37 โครงการเติมฝนใหมใหนอง (31 ม.ค. 52) 
มนส. 5.3.0.38 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสารสนเทศทางศาสนา (ม.ค.-มี.ค. 52) 
มนส. 5.3.0.39 โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 6 (18-29 ต.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.40 กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม “เรียงรอย...อรอยขนมไทย” (9-20 เม.ย.52) 
มนส. 5.3.0.41 โครงการโคมดอกไมถวายพระพร (5 ธ.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.42 กิจกรรม ทัศนศึกษาพระท่ีนั่งวิมานเมฆ (28 ม.ค. 52) 
มนส. 5.3.0.43 โครงการดนตรีไทยสัญจร (12 ก.พ. 52) 
มนส. 5.3.0.44 โครงการสอบเกรดดนตรี (26 ต.ค. 51) 
มนส. 5.3.0.45 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการกลุมเครือขายศึกษาภาษาญ่ีปุน มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏ คร้ังท่ี 15 (10 ม.ค. 52) 
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มนส. 5.3.0.46 กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย The 48th OSEAL ณ เขตปกครองพิเศษ 
ฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน (4-7 ธ.ค. 51) 

มนส. 5.3.0.47 โครงการเรียนรูวัฒนธรรมไทย: ตลาดน้ําอัมพวา (14 มี.ค. 52) 
มนส. 5.3.0.48 โครงการเรียนรูเร่ือเลาจากอดีต: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร (12 มี.ค. 

52) 
มนส. 5.3.0.49 โครงการติดตามผลและฝกอบรมภาษาอังกฤษแกผูขายของท่ีระลึกยานตลาด

น้ําดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี ระยะท่ี 2 (มี.ค.-มิ.ย. 52) 
มนส. 5.3.0.50 กิจกรรม “การพัฒนาสํารับอาหารไทยเพื่อสุขภาพบนพื้นฐานเศรษฐกิจ

พอเพียงและบริบทชุมชน” (ต.ค. 51-ก.ย. 52) 
มนส. 5.3.0.51 โครงการอบรมภาษาจีน The Great Wall Chinese Training Class (12-22 มี.ค. 

52) 
มนส. 5.3.0.52 โครงการอบรมภาษาจีนภาคฤดูรอน ณ มหาวิทยาลัยกวางสี ประจําป 2552 (1-

25 เม.ย. 52 
มนส. 5.3.0.53 โครงการอบรมเสริมสรางประชาธิปไตยระดับฐานราก (9-10 พ.ค. 52) 
มนส. 5.3.0.54 โครงการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือรากฐาน

ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน รุนท่ี 2 (26-27 พ.ค. 52) 
มนส. 5.3.0.55 กิจกรรมสาธิตการทําอาหารไทย ขนมไทย การรอยยมาลัย และการแกะสลัก

ผลไมในโครงการ World Alternative Energy Sciences Expo 2009- WAESE 
2009 (5-8 มี.ค. 52) 

มนส. 5.3.0.56 โครงการคายเยาวชนคนอัจฉริยะ (เม.ย. 52) 
มนส. 5.3.0.57 โครงการภาษาอังกฤษสําหรับแมบาน (เม.ย. 52) 
มนส. 5.3.0.58 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสารสนเทศทางศาสนา (3-25 ม.ค. 52) 
มนส. 5.3.0.59 โครงการอบรมภาษาไทยและอุตสาหกรรมบริการแกนักศึกษาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตรฉิงเจี้ยน (ก.ย.51-พ.ค.52) 
มนส. 5.3.0.60 กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดชลบุรี ของเจาหนาท่ีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว รุนท่ี 3 (11 พ.ค. 52) 
มนส. 5.3.0.61 กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 12th APLIC (Asia Pacific Life 

Assurance Congress) 
มนส. 5.3.0.62 กิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม "การสาธิตการทําขนมไทย" (26 พ.ค.-6

มิ.ย.52) 
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จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหความสําคัญกับการใหบริการวิชาการแก

บุคคลภายนอกทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ ท้ังในเรื่องจัดการเรียนการสอน และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรกําหนดแนวทางสนับสนุนใหคณาจารยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทํา
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ อยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.4: รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 

คําอธิบาย : การบริการวิชาการแกสังคม เปนการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบตอ สังคมซ่ึงถือ
เปนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนอง ดังกลาวจะ
มีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ัง ประชาชนผูมา
รับบริการ เจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงการสํารวจความพึง พอใจ
โดยท่ัวไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1.  ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  
2.  ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
3.  ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
4.  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
แตสําหรับสถาบันอุดมศึกษา นอกจากความพึงพอใจในส่ีประเด็นขางตนแลว ยังรวมถึง

ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคม 
และการตอบสนองตอความตองการของสังคม  
 
เกณฑการประเมิน :  

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดดําเนินการใหบริการทางวิชาการดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ท้ังภายในประเทศ และระหวางประเทศ ท้ังดานภาษาและวัฒนธรรม มีท้ัง
โครงการบริการในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เชน โครงการเผยแพรสารสนเทศ
ทางศาสนา (มนส. 5.4.0.1) โครงการบริหารพัฒนางานสวนทองถ่ินสูชุมชน (มนส. 5.4.0.2)  และ
โครงการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือรากฐานของประชาธิปไตยท่ียั่งยืน (มนส.
5.4.0.3) เม่ือโครงการแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบโครงการไดประเมินผลโครงการ เอกชน ซ่ึงการสํารวจ
ความพึง พอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณา 4  ประเด็นสําคัญ คือ 1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ 
ข้ันตอนการใหบริการ  2) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 3) ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก 4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ นอกจากนี้ยังไดประเมินความพึงพอใจตอ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ 75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
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บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคม และการ
ตอบสนองตอความตองการของสังคม 

ผลการประเมินพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในโครงการในระดับพึงพอใจมาก มี
คาเฉล่ียเทากับ รอยละ 80.29 ดังแสดงในตารางท่ี 20  

 
ตารางท่ี 20 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในโครงการบริการวิชาการ 
 

 
 

โครงการ 

ความพึงพอใจ บทบาทสถาบัน 

กระบวน
การ 

ผูให 
บริการ 

การ
อํานวย
ความ
สะดวก 

คุณภาพ ผู
เตือนสติ 

การชี้นํา ตอบสนอง
ความ
ตองการ 

โครงการเผยแพร
สารสนเทศทางศาสนา 
(พ.ค.-ก.ย. 51) 

3.23 3.26 3.45 3.43 3.68 3.18 3.20 

โครงการบริหารพัฒนางาน
สวนทองถ่ินสูชุมชน 
(ม.ค.-มิ.ย. 51) 

3.74 4.26 4.13 4.05 4.20 3.92 4.10 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การมีสวนรวมของ
ประชาชนเพ่ือรากฐานของ
ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน  

4.71 4.85 4.78 4.76 4.84 3.76 4.49 

เฉล่ีย 3.89 4.12 4.19 4.11 4.24 3.62 3.93 
เฉล่ียรวม 4.01 

รอยละ 80.29 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
เทากับ 80.29  เม่ือเทียบกับเปาหมายกําหนด คือ รอยละ 80 ดังนั้นถือวา บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน รอยละ 80 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 5.4.0.1 โครงการเผยแพรสารสนเทศสูชุมชน 
มนส. 5.4.0.2 โครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน 
มนส. 5.4.0.3 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพ่ือรากฐานของประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 
 
จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน ในการจัด
กิจกรรมการใหบริการวิชาการ โดยการลงเก็บขอมูลภาคสนามกอนท่ีจะดําเนินการปฏิบัติจริง มีการ
เตรียมความพรอม และประสานความรวมมือกันจนสรางนวัตกรรมการเรียนรูแบบใหมท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีมีลักษณะที่แตกตางจากหลักสูตรการ
ฝกอบรมโดยท่ัวไป โดยเนื้อหาสาระของหลักสูตรและกิจกรรมการฝกอบรมจะเนนไปท่ีการให
ความรูในเชิงทฤษฎีและกิจกรรมการฝกปฏิบัติ ท่ีวิทยากรผูฝกอบรมจะตองสามารถนํามาบูรณาการ
ท้ังหมด เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูโดยผานกิจกรรมหลายรูปแบบ นอกจากนี้ จากการดําเนิน
กิจกรรมท่ีสามารถแสดงศักยภาพ และสรางความประทับใจแกชุมชนไดเปนอยางดี กอใหเกิด
เครือขายชุมชนเพื่อสนับสนุนกิจการดําเนินงานมหาวิทยาลัยตอไป อีกท้ังคณาจารยท่ีดําเนินการ
โครงการยังไดรับการยอมรับในความสามารถ โดยองคการบริหารสวนตําบลดงบังไดแตงต้ัง
อาจารยท่ีเปนผูฝกอบรมใหเปนท่ีปรึกษาองคการบริหารสวนตําบลดงบัง และเทศบาลตําบล
ประจันตคาม 
 
จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควรสงเสริมใหมีการประเมินความพึงพอใจตอ
ผูใชบริการในทุกโครงการ เพื่อท่ีจะไดทราบถึงจุดแข็ง จุดออน และขอควรพัฒนา เพื่อนํามา
ปรับปรุงในการจัดทําโครงการคร้ังตอไป 
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ตัวบงชี้  5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 

คําอธิบาย 
สถาบันพึงทําหนาท่ีเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ เปนท่ีพึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบ

ตางๆ หรือทําหนาท่ีใดๆท่ีมีผลตอการพัฒนาข้ึนของชุมชนในดานวิชาการและการพฒันาความรู ซ่ึง
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
ขอมูลท่ีตองการ 
 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ แหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพ หมายถึง ศูนยหรือหนวยงานท่ีใหบริการวิชาการและวชิาชีพเปนประจําเปนท่ีพึ่งพาของ
สังคม จนเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  
เกณฑการประเมิน สกอ. :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1 – 2 แหลง 3 แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 

 
ผลการดําเนินการ 

ในปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนศูนยหรือหนวยงานท่ี
ใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 7 แหลง ดังนี้ 

1) ศูนยการศึกษาทางไกล ณ วัดพุทธรัตนาราม  มลรัฐเท็กซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกาสอน
ภาษา และศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชนในตางประเทศ  

2) สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จดัโครงการอบรมภาษาจีนใหแกบุคลากร
ตางๆ     

3) โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและอุตสาหกรรมบริการใหแกนักศึกษาชาว
จีนจากวิทยาลัยวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรฉิงเจี้ยน มหาวิทยาลัยกวางสี 

4) หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาท่ีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว รุนท่ี 1 -3 ซ่ึงรุนท่ี 3 กําลังดําเนินการอยูระหวางวันท่ี 11 พฤษภาคม 2552-3 กรกฎาคม 2552 

5) ศูนยสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) 
6) ศูนยสอบเทียบเกรดดนตรี 
7) โครงการสอนดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไป 
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การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับ
การยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 4 แหลง เม่ือเทียบกับเปาหมายกําหนด ถือวา บรรลุ
เปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน 4 แหลง ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 5.5.0.1 ประกาศกรมการศึกษานอกโรงเรียน เร่ือง ศูนยการศึกษาทางไกล ณ วัดพุทธ

รัตนาราม  มลรัฐ เท็กซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มนส. 5.5.0.2 ขอตกลงระหวางสํานักงานสงเสริมการจัดการเรียนการสอนระหวาง

สํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต เพื่อการจดัต้ังสถาบันขงจื้อ 

มนส. 5.5.0.3 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและอุตสาหกรรมบริการใหแก
นักศึกษาชาวจนีจากวิทยาลัยวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตรฉิงเจี้ยน  

มนส. 5.5.0.4 หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาท่ีจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

มนส. 5.5.0.5 ศูนยสอบวดัระดับความรูภาษาจีน HSK  
มนส. 5.5.0.6 ศูนยสอบเทียบเกรดดนตรี  
มนส. 5.5.0.7 โครงการสอนดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไป 
 

จุดแข็ง 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มีแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
 

จุดออน 
 - 
 แนวทางการพัฒนา 

ควรพัฒนางานหรือขยายเครือขายการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ เพิ่มมากข้ึน 
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องคประกอบที่ 6 การบริการวิชาการแกสังคม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1: มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม  
 

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบาย : สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และการ
ปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายใน และภายนอก
ตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
ขอมูลท่ีตองใช 

1.  แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2.  โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ
ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  

3.  ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําส่ัง แตงต้ัง
หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรทํางานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการ
จัด กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและ
งาน สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

4.  เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐาน
การกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงานดาน 
ศิลปวัฒนธรรมท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

1.  มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ  
2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืน ๆ  



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 หนา 123

4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ 
การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

5.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงานเปน
ท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

6.  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มี
สถานท่ีหรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือใน การให
การบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ  
 
เกณฑการประเมิน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดพันธกิจในการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาองคความรู และจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบริการทางวิชาการ พัฒนามาตรฐาน
ทางดานศิลปวัฒนธรรม และเผยแพรสูระดับสากล (มนส.6.1.1.1)   

2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดกําหนดโครงการเสริมสรางคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรม และ
โครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทย (มนส.6.1.2.1)  

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืน ๆ พันธกิจของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีนอกเหนือจากการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก ดาน
การจัดการศึกษา ดานการบริการวิชาการ และดานการวิจัย ซ่ึงโครงการเสริมสรางคุณคาทางศิลปะ
และวัฒนธรรม และโครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยน้ัน มีการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน 
ดังนี้ เชน โครงการสอนนาฏศิลปสําหรับบุคคลภายนอก (มนส.6.1.3.1) มีการบูรณาการกับการ
ใหบริการวิชาการและการจัดการศึกษานาฏศิลปสําหรับบุคคลภายนอก  นอกจากนี้  คณะ

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก  
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยท่ีเปนบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาอาจารย จึงไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม (มนส.
6.1.3.2) ซ่ึงเปนการทํางานวิจัยทางดานภาษา ซ่ึงเปนการบูรณาการระหวางการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการวิจัย เปนตน 

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม 
ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ เชน การจัดโครงการจัดการศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกล วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (มนส.6.1.4.1) โดยมีงบสนับสนุนจากโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังไดจัดต้ังสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดยการลงนามขอตกลงความรวมมือรวมกับมหาวิทยาลัยกวางสี 
ปจจุบันไดจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับสถาบันขงจื๊อฯ อีกดวย (มนส. 
6.1.4.2) 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงาน
เปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ไดแก กลุมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดจัดโครงการสอนดนตรีบุคคลท่ัวไป เพื่อสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การใหบริการวิชาการสูสังคม จนกระท่ังไดยอมรับใหเปนแหลงจัดสอบวัดมาตรฐานทางดานดนตรี 
เชน ดนตรีไทย ซ่ึงมีคูมือช้ีแจงรายละเอียดตาง ๆ สําหรับบุคคลท่ัวไป (มนส. 6.1.5.1) เปนตน  

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  ไดแก การ
เขารวมงานเทศกาลการแสดงศิลปะพ้ืนบานนานาชาติ The International Folklore Festival Veliko 
Tamovo คร้ังท่ี 11 ณ ประเทศบัลแกเรีย ระหวางวันท่ี 19-26 กรกฎาคม 2551 (มนส. 6.1.6.1)  
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดเปาหมายท่ีเกณฑมาตรฐานอยูระดับท่ี  4 แตมี
ผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 6  ซ่ึงถือวา บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง  

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 4 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 6.1.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของคณะมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร 
มนส. 6.1.2.1 เอกสารเดียวกบัเอกสารหมายเลข มนส. 6.1.1.1 (หนาสารบัญ) 
มนส. 6.1.3.1 สรุปโครงการสอนนาฏศิลปสําหรับบุคคลภายนอก 
มนส. 6.1.3.2 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพงานวจิัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม 
มนส. 6.1.4.1 สรุปโครงการการจัดการศึกษาทางไกล ณ วัดพุทธรัตนารามฯ 
มนส. 6.1.4.2 เว็บไซตสถาบันขงจื๊อ มสด. สุพรรณบุรี  
มนส. 6.1.5.1 คูมือมาตรฐานสอบดนตรีไทย 
มนส. 6.1.6.1 สรุปโครงการแลกเปล่ียนศิลปะการแสดงพืน้บานนานาชาติ  
 
จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการ
บริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และการปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการ
ปฏิบัติงานภายใน และภายนอกตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
จุดออน 

-  
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีเครือขายรองรับ เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล เพื่อใหไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1: สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : คุณภาพของสถานศึกษาจะมีทิศทางท่ีจะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดี
หรือไมข้ึนอยูกับวามีสภาสถาบันท่ีรับผิดชอบ ใหความสําคัญ และโปรงใส ติดตามกํากับดูแล
สถานศึกษาอยางใกลชิด มีสวนรวมในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร นโยบายของสถาบัน ดูแล 
ติดตามกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา มีการประชุมสภาสถาบันการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
พิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงินท่ีสถาบันนําเสนอ 
 
เกณฑมาตรฐาน: ขอ  

1.  สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 
2.  สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 

คร้ัง  
3.  มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละ

คร้ัง  มีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา
สถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม  

4.  สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตาม
หลักเกณฑท่ีตกลงกันไวลวงหนา  

5.  สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดย
ใชหลักธรรมาภิบาลทั่วท้ังองคกร  
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
1.  คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดนโยบายใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายตามแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มีการ
ประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดอยางสม่ําเสมอ (มนส. 7.1.1.1)  เพื่อใหการจัดทําแผนกลยุทธ 
แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2551 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงมี
การแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลุยทธ แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2551 (มนส. 7.1.1.2) จนกระทั่งมีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2551 เปน
การกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของคณะ (มนส. 7.1.1.3) 

2.  คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะอยางสมํ่าเสมอ เชน ตามท่ีไดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ในวาระท่ี 4.1 เร่ืองการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2551 คร้ังท่ี 2 (มนส. 7.1.2.1) นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 12 เดือน (มนส. 7.1.2.2) 

3.  จากแผนกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป พ.ศ. 2551 คณะไดมี
การจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คิดเปนรอยละ 100 ของแผน โดยมีกรรมการเขารวม
ประชุมโดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 50 (มนส. 7.1.3.1) และมีการจัดสงเอกสารการประชุมทางเว็บไซต 
(มนส. 7.1.3.2) 

4.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยคณบดีไดลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2551กับอธิการบดี เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีในฐานะ
หัวหนาหนวยงาน คณะฯไดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการและไดรับการประเมินผลไดคาคะแนน 
ระดับความสําเร็จ 4.551 จาก 5 ระดับ (มนส. 7.1.4.1) 

5.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วท้ังองคกร โดยมีนโยบายการบริหารแบบ
กระจายอํานาจ และในรูปองคคณะ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ(มนส. 7.1.5.1)  
เพื่อใหหลักสูตรตางๆไดนําเร่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาพิจารณา รวมท้ังรับ
ฟงความคิดเห็น      ในการปฏิบัติงานของอาจารยในรูปแบบตางๆ ท้ังจากการประชุม  แบบสํารวจ 
รวมท้ังมีการแตงต้ังคณะทํางานในเร่ืองตางๆ (มนส. 7.1.5.2) เพื่อมีสวนรวมในการบริหารและ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ  
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การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ เม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
ท่ี 4  ขอ ถือวา บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน 4 ขอ  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 7.1.1.1 คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ท่ี 20/2550 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส.7.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร

ประจําป 2551 
มนส. 7.1.1.3  คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 045/2550 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 2551 

มนส. 7.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2551 

มนส. 7.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 1/2551 (หนา 5) 
มนส. 7.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 7/2551  
มนส. 7.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป 2551 
มนส. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป 2551 (หลักฐาน

เดียวกับ มนส. 7.1.3.2) 
มนส. 7.1.4.1 รายงานผลการประเมินผลการทําคํารับรองปฏิบัติราชการคณะมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร 
มนส. 7.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป 2551  (หลักฐาน

เดียวกับ มนส. 7.1.3.1) และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

มนส. 7.1.5.2 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ป2551-2552  เร่ือง การแตงต้ัง
คณะกรรมการชุดตางๆ 
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จุดแข็ง 
 คณะกรรมการดําเนินงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทาง แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชาการ ใหความสําคัญ และติดตามกํากับดูแลการบริหารจัดการ
คณะอยางตอเนื่อง  
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรสงเสริมใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของ
คณะมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2: ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้: ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษาคือ ผูบริหาร
ทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม 
รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร มี
ความสามารถในการตัดสินใจ แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของสถาบันไปในทิศทางท่ี
ถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  
2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู โดย

คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนท่ี

ยอมรับในสถาบัน 
4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และ

ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน  
 

เกณฑการประเมิน :  

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1.  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหาคณบดีท่ีเปนระบบ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
มีการกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะสมัครเปนคณบดีตาม ขอ 37 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อกําหนดแนวทางการสรรหา ซ่ึง
กําหนดใหมีการลงคะแนนหย่ังเสียง(มนส. 7.2.1.1) และเปดโอกาสใหผูเขารับการสรรหาแสดง
วิสัยทัศนการนําองคกร ท้ังดวยเอกสารและดวยวาจา(มนส. 7.2.1.2) 

2.  ตามประกาศสรรหาคณบดี เพื่อดํารงตําแหนงผูบริหารนั้น (มนส. 7.2.2.2) คุณสมบัติผู
ท่ีจะสมัครเปนคณบดีนั้น ขอ 37 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กลาวไววาตอง
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เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดทําการสอนหรือมีประสบการณดานการบริหารมาแลวไมนอย
กวาสามปในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547 ขอ 4 ไดแก 
1) มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนท่ียอมรับของสังคม 2) มีความรูความสามารถทางวิชาการ หรือ
วิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของคณะ 3) มีความคิดริเร่ิม สนใจและเห็นความสําคัญของ
กิจการในคณะน้ัน 4) สามารถอุทิศเวลาใหแกกิจการของคณะ 5) มีความรูความสามารถดานบริหาร 
หรือเคยผานการอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหาร แสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําของผูบริหารที่ไดรับการ
สรรหา และถูกคัดเลือกมาแลวเปนอยางดีจากการหย่ังเสียงเลือกต้ังของบุคลากร และไดรับการ
ยอมรับจากสภามหาวิทยาลัย(มนส.7.2.2.1) 

3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานผูบริหารที่ชัดเจน โดยเนนการ
กระจายอํานาจและเปนไปตามแนวปฏิบัติราชการ  เชน ขาราชการท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
ระดับ 9 จะไดรับการประเมินโดยรองอธิการบดี ซ่ึงกองบริหารงานบุคคลจะเปนผูนําเสนอวาระใน
การประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 7.2.3.1) สําหรับบุคลากรสาย
วิชาการในระดับท่ีตํ่าลงมาใหหนวยงานเปนผูประเมิน มีการกําหนดเกณฑภาระงานและเกณฑการ
ประเมินท่ีชัดเจน มีการประเมินในรูปคณะกรรมการ(มนส.7.2.3.2) สําหรับผูบริหารระดับคณะ
ประเมินผลจากการทําคํารับรองปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตาม
ปงบประมาณ (มนส.7.2.3.3)  

4.  มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารระดับตางๆและจัดสรรเงินงบประมาณ
สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยาง
ครบถวน เพื่อบริหารผูบริหารระดับคณะและหลักสูตร(มนส.7.2.4.1)   
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  มีผลการดําเนินการท่ีระดับ 3 ซ่ึงเทากับคาเปาหมายท่ี
กําหนด คือ บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน ระดับ 3 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 7.2.1.1 ประกาศมหาวทิยาลัยฯ เร่ือง การสรรหาคณบดี  
มนส. 7.2.1.2 เอกสารการตอบรับ/การสมัครเขารับการสรรหาคณบดี 
มนส. 7.2.2.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 4/2552   
มนส. 7.2.3.1 ระเบียบวาระการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คร้ังท่ี 

6(6)/2552  
มนส.7.2.3.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑภาระงานและเกณฑการประเมิน 
มนส.7.2.3.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส.7.2.4.1 แผนและโครงการพัฒนาผูบริหารระดับตนและระดับกลาง 
 
จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส 
ตรวจสอบได  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู 
โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย และมีกระบวนการประเมินศักยภาพและ
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนท่ียอมรับในสถาบัน มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร 
 
จุดออน 
 -  
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรเรงจัดทําแผนประเมินศักยภาพผูบริหารและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับ
อยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.3: มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้: มาตรฐานอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดย
มีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให
เปน ระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ัง
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขัน
สูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธี
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใน
องคกรใหดียิ่งข้ึน  
 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  

2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอย
กวา รอยละ 50 

3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 
100  

4.  มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู  
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน

หนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  
 
เกณฑการประเมิน :  

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการดําเนินการจัดการความรูของคณะฯ โดยมี

การจัดทําแผนการจัดการความรูของคณะฯ ประจําปการศึกษา 2551 (มนส. 7.3.1.1) รวมท้ังมีการ
แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการและดูแลการจัดการความรู (มนส. 7.3.1.2) โดยแผนการจัดการ
องคความรูท่ีทําข้ึนสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรของคณะ 2 ยุทธศาสตร ดําเนินการผาน 2 
โครงการ คือ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางมาตรฐานการเรียนการสอนและบริหารท่ีไดรับการ
ยอมรับของผูใชบริการ ดําเนินการผานโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตรอยางมี
สวนรวม (มนส. 7.3.1.3) เพื่อนําไปสูการสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การ
สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต ดําเนินการผานโครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ิน
สูชุมชน (มนส. 7.3.1.4) ซ่ึงอาศัยการบูรณาการความรูของหลักสูตรนิติศาสตร รัฐศาสตร                     
รัฐประศาสนศาสตร และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในการใหบริการความรูกับทองถ่ิน  

2.  โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 เร่ิมดําเนินการต้ังแตเดือนมกราคม 2551 และ
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เร่ิมดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน 2551 ซ่ึงโครงการท้ังสอง
ไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีระบุไวตามเอกสารโครงการทุกประการ และดําเนินการเสร็จส้ินรอยละ 
100 ในเดือนมิถุนายน 2551 

3.  มีการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีระบุไวตามเอกสารโครงการทุกประการ และดําเนินการ
ไดผลลัพธตามเปาหมาย รอยละ 100 ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดจากสรุปโครงการ 

4.  คณะทํางานจัดการความรูฯ เปนผูติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ
ดังกลาว ผลการประเมินอยูในระดับดี เปนท่ีพึงพอใจของผูเขารวมโครงการและผูรับบริการจากการ
ดําเนินการโครงการดังกลาว นอกจากนี้ สําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางสังคมศาสตร
อยางมีสวนรวม คณะผูเขารวมโครงการยังสามารถขอทุนอุดหนุนวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดอีกดวย  
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดเปาหมายที่เกณฑมาตรฐานอยูระดับท่ี  3 แต
ผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 4  คือ บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 3 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 7.3.1.1 แผนการจัดการความรู ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป

การศึกษา 2551 
มนส. 7.3.1.2 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 022/2551 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรู คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2551 

มนส. 7.3.1.3 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพงานวจิัยทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม 
มนส. 7.3.1.4 สรุปโครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน 
 
จุดแข็ง 
 ผูบริหารของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน และ
ติดตามการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ สวนคณะทํางานสามารถทํางานรวมกันไดอยางดี มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูการทํางานอยางตอเนื่องตลอดเวลา นอกจากนี้ผูมีสวนรวมกับโครงการท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการความรูไดใหความรวมมือ และดําเนินการตามโครงการใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 
จุดออน 
 -  
 
แนวทางการพัฒนา 
  ควรสนับสนุน สงเสริมใหมีการจัดการความรู และนําผลการประเมินไปปรับใชในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4: มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไว ให
บุคลากร มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้: คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึน ถาสถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรัก
องคกร มุงม่ันต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับ 
ผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึง
พอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษา 
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป  
 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ  

2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  

3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน  
 
เกณฑการประเมิน :  

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใตการ

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ (มนส. 7.4.1.1) 
2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทํา Competency ตามตําแหนงบุคลากร 

เพื่อใหเปนระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคลากรท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน (มนส. 7.4.2.1) 

3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการจัดบริการและแหลงสวัสดิการตาง ๆ ใหกับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย เชน หองพยาบาล สถานออกกําลังกาย ท้ังหองฟตเนส และสระวายน้ํา เปน
ตน (มนส. 7.4.3.1) 

4.  มหาวิทยาลัยมีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีการเพิ่มศักยภาพเพื่อใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ เชน การใหทุนบุคลากรไปศึกษาตอ สนับสนุนให
บุคลากรเขารับการอบรมตามทักษะและสายงาน เปนตน (มนส. 7.4.4.1) 

5.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทําโครงการ Improvement Plan เพื่อรับฟง
นโยบายการการดําเนินการพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในมุมมองของอธิการบดี รับ
ฟงแนวทางการจัดทํา Improvement Plan โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณบดี โดยใหแตละบุคคลนําเสนอสวนท่ีตองการใหพัฒนา และใหจัดเรียง
ตามลําดับความสําคัญเพื่อใชเปนแนวในการพัฒนาการดําเนินงานในระดับคณะและหลักสูตรตอไป 
(มนส. 7.4.5.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดเปาหมายที่เกณฑมาตรฐานอยูระดับท่ี 3 แต
ผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 5 คือ บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 3  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 7.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2555) ของคณะมุนษย

ศาสตรและสังคมศาสตร 
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มนส. 7.4.2.1 Competency จําแนกตามประเภทบุคลากร ของคณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

มนส. 7.4.3.1 ภาพแสดงอาคารตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
มนส. 7.4.4.1 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการใหบุคลากรไปศึกษาตอ 
มนส. 7.4.5.1 สรุปโครงการจัดทํา Improvement Plan 
 
จุดแข็ง 
 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
  จัดทําการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 หนา 139

ตัวบงชี้ท่ี 7.5: ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  
 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

คําอธิบายตัวบงชี้: ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาข้ึนจากนโยบายและการ 
วางแผนระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบท่ีสมบูรณ สามารถเช่ือมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง 
ภายในและภายนอกสถาบัน เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบ
และประเมิน การดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ท้ังนี้ระบบดังกลาวตองมีความ
สะดวกในการใช งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความ
ปลอดภัยของขอมูลและ สารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืน ตลอดจนเปนระบบท่ีมีแผนจัดการกับ
เหตุการณท่ีไมคาดคิด  
  
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด  
 
เกณฑการประเมิน : 

 
ผลการดําเนินงาน 

1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  โดย
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการพัฒนาในการจัดทําระบบฐานขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศในดาน
ตาง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย แบงตามลักษณะการใชงาน ไดแก ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information System: MIS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 3 ขอแรก 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 หนา 140

Management System: EMS) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษา (Information 
technology for Education: ITE) เพื่อรองรับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตอบริบท
ท่ีเปล่ียนไปของโลก ประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษา และวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2545-2549 รวมไปถึงการรวมรวมความตองการเพิ่มเติมจาก
การสัมภาษณและจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SWOT (มนส. 7.5.1.1) นอกจากนี้กองนโยบายและ
แผนยังไดออกแบบการจัดทําฐานขอมูลการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล (ในระบบ Manual) 
ข้ึน (มนส. 7.5.1.2) เพื่อใหสามารถจัดเก็บและบริหารขอมูลพื้นฐานและขอมูลการดําเนินงานของ
ตนอยางเปนระบบ และนําขอมูลท่ีไดจัดเก็บไปใชใหเปนประโยชน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการ
ทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการแตงต้ังคณะทํางาน เพื่อจัดทําฐานขอมูลการ
รวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล (ในระบบ Manual) เปนรายเดือน และรายงานผลดังกลาวใหแก
มหาวิทยาลัย (มนส. 7.5.2.1) เพื่อเปนฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจท้ังระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผูใชฐานขอมูล โดยกองนโยบาย
และแผนจะนําผลการดําเนินงานของแตละหนวยงาน รายงานตอผูบริหารระดับสูงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการรวบรวม
ขอมูล และนําขอมูลท่ีไดมารายงานเพ่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในระดับมหาวิทยาลัย (มนส. 
7.5.3.1) สําหรับระบบความปลอดภัยของขอมูลนั้น มหาวิทยาลัยกําหนดใหบุคลากรตองใช user 
name และ password ในการล็อคอินเขาระบบ เปนการรักษาความปลอดภัยของการใชขอมูล และ
ระบบ (มนส. 7.5.3.2) 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล โดยกองนโยบายและแผน เปนผู
ประเมินผลเชิงคุณภาพของฐานขอมูลในระบบ Manual ของทุกหนวยงาน และนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (มนส. 7.5.4.1)  

5.  มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล รวมถึง
การประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล ซ่ึงกองนโยบายและ
แผนไดปรับปรุงแบบฟอรมในการบันทึกขอมูล เพื่อรองรับระบบประกันคุณภาพท่ีสมบูรณยิ่งข้ึน 
(มนส. 7.5.5.1) 

6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด ในการออกแบบระบบน้ัน เพื่อเปน
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การเตรียมการจัดทําระบบการรับรองวิทยฐานะ และเตรียมการจัดทําระบบประกันคุณภาพ โดย
รูปแบบสอดคลองกับรูปแบบมาตรฐานท่ีจะตองดําเนินการรายงานแก สกอ. 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดเปาหมายที่เกณฑมาตรฐานอยูระดับท่ี  3  แต
ผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 6  คือ บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 3  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

  
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 7.5.1.1 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2551-

2554 
มนส. 7.5.1.2 สรุผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การรวบรวมขอมูลการ

ดําเนินงานของหนวยงานสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ในระบบ 
Manual) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

มนส. 7.5.2.1 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 047/2550 เร่ือง แตงต้ัง
คณะทํางานเพือ่รับผิดชอบในการจัดเก็บ รวมรวม และจัดสงขอมูลการ
ดําเนินงานของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร (ในระบบ Manual) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

มนส. 7.5.3.1 เอกสารสําหรับเผยแพรของกองนโยบายและแผน  
มนส. 7.5.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
มนส. 7.5.5.1 แบบฟอรมการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล ประจําป 2552 
 
จุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยไดมอบนโยบายและการวางแผนระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบท่ีสมบูรณ 
สามารถเช่ือมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพื่อการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผูบริหาร ทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน การดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา และมีความสะดวกใน
การใชระบบดังกลาว 
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จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.6: ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงชี้: การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่สถาบันอุดมศึกษาเปด โอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของสถาบัน 
ในทางตรงหรือทางออม การท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะมีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหประชาชน
เขามา มีสวนรวมมากข้ึนนั้น พิจารณาจากการท่ีสถาบันมีระบบการทํางานท่ีเปนไปตามหลักการ
บริหารแบบมี สวนรวม ท่ีมีการประยุกตใช ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้  

1.  มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจท่ีหนวยงานดําเนินการ โดยมีชองทางในการ
ใหขอมูลขาวสารแกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน  

2.  มีการรับฟงความคิดเห็นจากผู รับบริการและประชาชนเ ก่ียวกับภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาอยางสมํ่าเสมอ  

3.  มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีไดรับจากผูรับบริการและผูท่ีเกี่ยวของไปประกอบการ
ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของสถาบัน เพื่อตอบสนอง
ความ ตองการของผูรับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  

4.  มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวม ใน
กระบวนงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อรวมกําหนด
ทิศทางนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  

5.  ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกท่ีเปน
รูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผูท่ีเกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของ
การ ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของสถาบันอุดมศึกษา  
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ 
เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ  

2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน 
โดยท่ัวอยางนอย 3 ชองทาง  

3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบและ มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
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4.  มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง  

5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  
 
เกณฑการประเมิน : 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
เขามา มีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยหรือหนวยงาน ผลการดําเนินการคือ คณะมนุษยศาสตร
และ สังคมศาสตรเผยแพรขอมูลขาวสารการดําเนินงานตางๆ แกประชาชนอยางโปรงใส โดยผาน
เอกสาร เว็บไซตและจัดนิทรรศการ พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ี
เปดเผย อันไดแก เว็บบอรด จดหมาย ผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 2 ตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานส่ิงพิมพ (มนส. 7.6.1.1) 
และเว็บไซด คณะ (มนส.7.6.1.2) 

2.   มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน 
โดยท่ัวอยางนอย 3 ชองทาง ไดแก โทรศัพท เว็บไซต จดหมาย (มนส. 7.6.2.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดเปาหมายที่เกณฑมาตรฐานอยูระดับท่ี  3  แต
ผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 2  คือ ไมบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
1 คะแนน ระดับ 3  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 7.6.1.1 ขาว “ม.ราชภฏัสวนดุสิตจัดโครงการ “โฮมสเตย” ตอนรับ น.ศ. ญ่ีปุนศึกษา-

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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แลกเปล่ียนวฒันธรรมไทย ในหนังสือพิมพขาวสด วนัศุกรท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 
2551 

มนส. 7.6.1.2 เว็บไซตคณะ 
มนส. 7.6.2.1 โทรศัพทคณะเบอร 02-2445800-5 
 
จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส 
ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ และมีระบบการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกันโดยท่ัว  
 
จุดออน 

ยังไมมีกิจกรรมรวมกันระหวางคณะฯ และประชาชนภายนอกในดานการพัฒนาคณะฯ 
โดยตรงอยางชัดเจน และตอเนื่อง 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรนําความคิดของบุคลากรภายนอกท่ีเปนประโยชน มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาคณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.7: รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ใหมี คุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศทางวิชาการ การ
สงเสริมให คณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตาง ๆ จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือ นานาชาติ จะเปนการสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานท่ีมีคุณภาพและเปน
เกียรติภูมิตอตนเอง สถาบัน และ ประเทศชาติ  
 

เกณฑการประเมิน :  

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยท้ังหมด 158 คน (นับรวมผูท่ีลาศึกษา
ตอ) โดยในปการศึกษา 2551 มีผูไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
1.90  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดเปาหมายท่ีเกณฑมาตรฐานอยูท่ีรอยละ 0.1
และมีผลการดาํเนินงานอยูท่ีรอยละ 1.90 คือ บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน รอยละ 0.1  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

  
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 7.7.0.1 รางวัลประกาศเกียรติคุณบัตร สําหรับผูทําคุณประโยชนใหแก

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2551 (รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 
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มนส. 7.7.0.2 รางวัลผลงานวิจัยดี เร่ือง การศึกษาภาพจิตรกรรมสีน้ําของสวัสดิ์ ตันติสุข 
(ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ) 

มนส. 7.7.0.3 รางวัลเกียรติบัตรบุคลากรดีเดน “เพชรเฟองฟาขจร” (ผศ.กาญจนา               
ชาตตระกูล) http://www.dusit.ac.th/sdu/news_show.php?id=3139 

 
จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพใหมี คุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศ
ทางวิชาการ การสงเสริมให คณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตาง ๆ จนไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ นานาชาติ จะเปนการสงเสริมใหอาจารยสรางผลงานท่ีมี
คุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง สถาบัน และ ประเทศชาติ 
 
จุดออน 
 -  
 
แนวทางการพัฒนา 
  ควรสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมี คุณภาพอยาง
ตอเนื่อง ท้ังในระดับชาติหรือ นานาชาติ 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.8: มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเส่ียง โดยการบริหาร ปจจัย
และควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่ องคกร
จะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง และการฟองรองจาก การไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ให ระดับ
ความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ประเมิน
ได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตาม
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ  
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง  

2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปจจัย
เส่ียง  

3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง 
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  

4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  
5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในการบริหาร

การศึกษา ท้ังในระดับคณะและระดับหลักสูตร ซ่ึงเปนการจัดใหมีระบบบริหารความเส่ียงจากคร้ัง
กอน เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ใหอยูในระดับท่ีสามารถบริหารควบคุมได 
โดยแตงต้ังคณะกรรมการวางระบบการบริหารความเส่ียงประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรข้ึน ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี และประธานหลักสูตรครบท้ัง 13 หลักสูตร และ
ไดทําการวิเคราะหและควบคุมปจจัยเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบตอความสําเร็จของการบริหารงานตาม
เปาหมายได ผลการดําเนินงานอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีระดับ 4 ดังนี้ 

1.   มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูง
และตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง (มนส. 7.8.1.1) 

2.   มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปจจัย
เส่ียง (มนส. 7.8.2.1) 

3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง 
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม (มนส. 7.8.3.1) 

4.   มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง (มนส. 7.8.4.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

การนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบกับมีแผนบริหารความเส่ียง ทําใหสามารถระบุความเส่ียง 
วิเคราะหและควบคุมจัดลําดับปจจัยเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอการบริหารงานได  กําหนดเปาหมาย
ท่ีเกณฑมาตรฐานระดับ 4 คือ บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน ระดับ 4  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส.  7.8.1.1 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรฯ ท่ี 041/2550  เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการวางระบบการ

บริหารความเส่ียงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มนส.  7.8.2.1 แผนบริหารความเส่ียงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส.  7.8.3.1 หลักฐานเดียวกับ 7.8.2.1 
มนส.  7.8.4.1 แฟมควบคุมภายใน 

 
จุดแข็ง 

คณะกรรมการวางระบบบริหารความเส่ียงฯ ประกอบดวยผูบริหารคณะและหลักสูตรทุก
หลักสูตร ท่ีมีประสบการณสูง จะชวยทําใหการระบุความเส่ียง การวิเคราะหและควบคุมปจจัยเส่ียง 
เกิดข้ึนอยางรอบดาน รวมท้ังกําหนดแนวทางปองกันแกไขไวลวงหนาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรมีแผนบริหารความเส่ียงท่ีไดมีการวิเคราะหปจจัยเส่ียงและกําหนดมาตรการรองรับท่ี
ชัดเจน ไดแลกเปล่ียนประสบการณระหวางกันอยางสมํ่าเสมอ ในดําเนินการบริหารความเส่ียงอยาง
ระมัดระวัง จะชวยใหสามารถบริหารจัดการปจจัยเส่ียงใหบรรลุเปาหมายได 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.9: ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ 
บุคคล หมายถึง ความสําเร็จท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดย 
จะตองจัดใหมีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงช้ี ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ 
สถาบันอุดมศึกษาไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงช้ีของการดําเนินงานและเปาหมาย
ใน ระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมีการติดตาม
และ ประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย  
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด

เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเทา  

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ  

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง  
8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสราง

แรงจูงใจ  
 
เกณฑการประเมิน : 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
1.   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีการดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการใน

การประเมินผลภายในของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (มนส. 7.9.1.1) 

2.   มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ เร่ิมต้ังแตวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 30 
กันยายน พ.ศ. 2551 (มนส. 7.9.2.1) 

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

4.   มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (มนส. 7.9.4.1) 

5.  ในการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2552-2556 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา (มนส. 7.9.5.1) ในระหวางการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ (มนส. 7.9.5.2) 

6.  มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และไดนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3(3)/2552 (มนส. 7.9.6.1) 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง (มนส. 7.9.7.1) 
8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสราง

แรงจูงใจ โดยจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดสรางแรงจูงใจโดยการ เสนอ
เงินรางวัล จํานวน 50,000 บาท หากไดคะแนนท่ีระดับ 5 และเงินรางวัล 30,000 บาท หากได
คะแนนระหวาง 4.0-4.9 โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการไดอยูท่ีระดับ 4.5510 
และไดเงินรางวัลจํานวน 30,000 บาท 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดเปาหมายท่ีเกณฑมาตรฐานอยูระดับท่ี 5    
แตผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 8  คือ บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 5  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส.  7.9.1.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
มนส.  7.9.2.1 หลักฐานเดียวกับ มนส. 7.9.1.1 
มนส.  7.9.3.1 หลักฐานเดียวกับ มนส. 7.9.1.1 
มนส.  7.9.3.2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 
มนส.  7.9.4.1 หลักฐานเดียวกับ มนส. 7.9.3.2 
มนส.  7.9.5.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552-2556 
มนส. 7.9.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 8/2551 
มนส. 7.9.6.1 บันทึกขอความจากกองนโยบายและแผน ท่ี กผ.150/2552 ลงวันท่ี 6 ก.พ.52 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหลงนามเพื่อยอมรับผลการประเมิน 
มนส. 7.9.7.1 ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
มนส. 7.9.8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4(38)/2551  

 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย ในการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินตนเอง  
 

จุดออน 
 -  
 

แนวทางการพัฒนา 
ควรจัดทํารายงานผลในระดับหลักสูตร เพื่อใหขอมูลมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และ

คลาดเคล่ือนนอยที่สุด 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  
 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1: มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

เปาหมาย  
2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  
3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ

และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  
4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  
5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความม่ันคงขององคกรอยางตอเนื่อง  
6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 8.1  
ดังนี้ 

1.   มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
เปาหมาย โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
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พ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2552 (มนส. 8.1.1.1) เพื่อสรรงบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย ท้ัง
งบประมาณแผนดิน และเงินบํารุงการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ท้ังยังมีการวิเคราะหความ
สอดคลองของแผนปฏิบัติราชการฯ กับกลยุทธของมหาวิทยาลัยดวย 

 2. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อวางแผนการจัดสรรและการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
(มนส. 8.1.2.1, มนส. 8.1.2.2 และ มนส. 8.1.2.3) 

3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
และวิเคราะหสถานะทางการเงิน โดยไดจัดทําฐานขอมูลทางการเงิน ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
ตามปงบประมาณ (มนส. 8.1.3.1 และ มนส. 8.1.3.2) 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยจัดทําเปน
รายงานการใชงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรแกผูบริหาร ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (มนส. 8.1.4.1 
และ มนส. 8.1.4.2)  

5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความม่ันคงขององคกรอยางตอเนื่อง (มนส. 8.1.5.1, มนส. 8.1.5.2, มนส. 8.1.5.3 และ 
มนส. 8.1.5.4 ) 

6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (มนส. 8.1.6.1) 

7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยไดมีการติดตามผลการใชจายเงิน
งบประมาณแผนดิน เปนรายไตรมาส (มนส. 8.1.7.1 และ มนส. 8.1.7.2) ท้ังนี้เพื่อใหผลการใชเงิน
เปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (มนส. 8.1.7.3, 
มนส. 8.1.7.4 และ มนส. 8.1.7.5) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในตัวบงช้ีท่ี 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ มีผลการดําเนินงาน
อยูท่ี ระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. ซ่ึงถือวา บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 7 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 8.1.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
มนส. 8.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
มนส. 8.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

คร้ังท่ี 9/2551 (ระเบียบวาระท่ี 4.2 หนา 5) 
มนส. 8.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

คร้ังท่ี 10/2551 (ระเบียบวาระท่ี 3.1 หนา 5) 
มนส. 8.1.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

คร้ังท่ี 1/2552 (ระเบียบวาระท่ี 1.4 หนา 3) 
มนส. 8.1.3.1 ฐานขอมูลทางการเงิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร  
มนส. 8.1.3.2 ฐานขอมูลทางการเงิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร รอบ 6 เดือน 
มนส. 8.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

คร้ังท่ี 9/2551 (ระเบียบวาระท่ี 5.1 หนา 5) 
มนส. 8.1.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

คร้ังท่ี 3/2552 (ระเบียบวาระท่ี  5.3  หนา 13 ) 
มนส. 8.1.5.1 ฐานขอมูลทางการเงิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร (หลักฐานเดียวกับ มนส. 8.1.3.1) 
มนส. 8.1.5.2 ฐานขอมูลทางการเงิน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร รอบ 6 เดือน (หลักฐานเดียวกับ มนส. 8.1.3.2) 
มนส. 8.1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

คร้ังท่ี 9/2551 (ระเบียบวาระท่ี 5.1 หนา 5) (หลักฐานเดียวกับ มนส. 8.1.4.1) 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 หนา 157

มนส. 8.1.5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
คร้ังท่ี 3/2552 (ระเบียบวาระท่ี 5.3 หนา 13) (หลักฐานเดยีวกับ มนส. 8.1.4.2) 

มนส. 8.1.6.1 แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยในคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มนส. 8.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
คร้ังท่ี 3/2551 (ระเบียบวาระท่ี 4.3 หนา 5) 

มนส. 8.1.7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
คร้ังท่ี 4/2551 (ระเบียบวาระท่ี 3.1 หนา 7) 

มนส. 8.1.7.3 รายงานการดําเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2551 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  (หลักฐานเดียวกับ มนส. 8.1.4.1) 

มนส. 8.1.7.4 สถานะการดําเนินงาน/โครงการและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เฉพาะงาน/โครงการที่ไมเปนไป
ตามแผนฯ) 

มนส. 8.1.7.5 รายงานการดําเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร รอบ 6 เดือน (ตค.51- มี.ค.52)  
(หลักฐานเดียวกับ มนส. 8.1.4.2) 

 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เพื่อจัดสรร

งบประมาณท่ีไดรับใหมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน จําแนกตามโครงการตาง ๆ รวมท้ังมีการ
รายงานขอมูลทางการเงินตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อใชในการเรงรัดติดตาม
ผลการใชเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย นอกจากนี้ยังมีการนําขอมูลทางการเงินไป
วิเคราะหคาใชจายและสถานะทางการเงิน และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารจัดการตอไป โดยมีกลุมงานตรวจสอบภายในทําหนาท่ี
ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการจัดทําฐานขอมูลการใชจายเงินงบประมาณเปนรายไตรมาส 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.2: มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.   มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 
2.   มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
3.   มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในสถาบัน 
4.   มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน 
5.   มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน  

 
เกณฑการประเมิน : 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานผานเกณฑ
มาตรฐานระดับท่ี 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของคณะ โดยคณะมนุษยศาสตรฯ 
ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของคณะ (มนส. 8.2.1.1)  

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ (มนส. 8.2.2.1) 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ท่ีตองการใหบูรณาการการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดแก หองเรียน หองสมุด 
หองประชุม ยานพาหนะ และบุคลากร (มนส. 8.2.3.1)  

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน (มนส. 8.2.4.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ในตัวบงช้ีท่ี 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานอยู ท่ี ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. ซ่ึงบรรลุ
เปาหมาย 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 

3 คะแนน ระดับ 4  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 8.2.1.1 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 034/2550 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2551 

มนส. 8.2.2.1 ผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกัน คณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร   

มนส. 8.2.3.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกัน คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 8.2.4.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกัน คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร (หลักฐาน

เดียวกับ มนส. 8.2.3.1) 
 
จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการ
การใชทรัพยากรของสถาบัน ซ่ึงดําเนินการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสถาบัน และนํา
ผลการวิเคราะหดังกลาวมาจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน 

 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงาน
อ่ืน  
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันตามท่ีกําหนดไว          
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกใน         
การ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย 
เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบันและโดยหนวยงานตนสังกัด
ตลอดจนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนให
ม่ันใจวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ของสถาบัน 
2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายใน และภายนอก
สถาบัน 

3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปท่ีมีการติดตาม)  

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช

รวมกันท้ังระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน

ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
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เกณฑการประเมิน  : 

 
ผลการดําเนินงาน 

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ในระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน เปนการนําเอาทฤษฎีระบบ (System Theory) กับงานประกันคุณภาพมา
รวมกันเพื่อใชในการประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงจะเกี่ยวกับบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ซ่ึงสามารถประมวลความสัมพันธ
ในองคประกอบทางระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยได (มนส.9.1.1.1) ในระดับคณะน้ันมี
นโยบายกําหนดใหหลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร (มนส. 9.1.1.2)  

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตใหความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพ จึงมีนโยบาย
การดําเนินการดานประกันคุณภาพ โดยใหมีการบูรณาการตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(ก.พ.ร.) ตัวบงช้ีของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตัวบงช้ีการ
รับรองวิทยฐานะ (สกอ.) เขาดวยกัน (มนส. 9.1.2.1) อีกท้ังสถาบันอุดมศึกษาท้ัง 18 สถาบัน ไดลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
รวมกัน โดยมีวัตถุประสงคใหนําองคความรูทางวิชาการดานการประกันคุณภาพไปดําเนินการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกนักศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (มนส. 9.1.2.2) 

3.  หนวยงานมีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังท่ี
กลาวมาแลวในระดับท่ี 2 (มนส. 9.1.3.1) 

4.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ี
ครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา ต้ังแตปการศึกษา 2548, 2549, 2550 (มนส. 9.1.4.1) และไดมีรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เชน รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําป
การศึกษา 2550 เปนตน (มนส. 9.1.4.2) 

5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน เชน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังท่ี 7/2551 ได

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย5 ขอแรก 
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มีการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2550  ซ่ึงพบวามีหลายตัวบงช้ีท่ียังมีเกณฑไมถึงเปาหมาย จึงไดมีการ
พิจารณาและสงเสริมใหดําเนินการเพื่อพัฒนา และปรับปรุง ( มนส. 9.1.5.1 และ มนส. 9.1.5.2 ) 

6.  จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรคร้ังท่ี 5/2551 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 เร่ือง การพิจารณาแบบคําขอรับการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดกําหนดการประเมินอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรจากผลงานท่ีนําเสนอในรูปแบบ e-Portfolio เปนหลัก (มนส.9.1.6.1) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดโครงการประชุมพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (มนส. 9.1.6.2) และมีการจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลของคณะ 
(มนส. 9.1.6.3) โดยมีผูรับผิดชอบตามคําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ี 024/2551 เร่ือง 
แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2551 (มนส. 9.1.6.4) 

7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาท้ัง 18 สถาบัน ไดลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษารวมกัน (มนส. 9.1.7.1: 
หลักฐานเดียวกับ มนส. 9.1.2.2) นอกจากนี้ยังไดสงนักศึกษาไปอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอีกดวย (มนส. 9.1.7.2) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในตัวบงช้ีท่ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา มีผลการดําเนินงานอยูท่ี ระดับ 7 ตาม
เกณฑมาตรฐานของสกอ. เม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีระดับ 5 ดังนั้นถือวา บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 5 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 9.1.1.1 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
มนส. 9.1.1.2 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจําปการศกึษา 2550 
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http://dusithost.dusit.ac.th/~mintra_int/factor2.htm 
มนส. 9.1.2.1 รายงานการประชุมบูรณาการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต 
มนส. 9.1.2.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกนัคุณภาพการศกึษา

ของนักศึกษา 
มนส. 9.1.3.1 (ราง) คูมือประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.พ.ร. สมศ. 

ก.พ.อ. การรับรองวิทยฐานะ) http://dusithost.dusit.ac.th/~planning/ 
มนส. 9.1.4.1 รายงานประเมินตนเองประจาํปการศึกษา 2548, 2549 และ 2550 

http://dusithost.dusit.ac.th/~mintra_int/image/SAR-human-year/SAR-
human50.pdf 

มนส. 9.1.4.2 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2550 
มนส. 9.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 7/2551 
มนส. 9.1.5.2 แผนการปรับปรุงคุณภาพตามรายงานการประเมินคุณภาพภายในและ

ภายนอก ปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ภาคผนวก 4 ) 
มนส. 9.1.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 5/2551  
มนส. 9.1.6.2 สรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร 
มนส. 9.1.6.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลของคณะ 
มนส. 9.1.6.4 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรท่ี 024/2551 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซตของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2551 

มนส. 9.1.7.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกนัคุณภาพการศกึษา
ของนักศึกษา (หลักฐานเดียวกับ มนส. 9.1.2.2) 

มนส. 9.1.7.2 หนังสือเชิญใหนักศึกษาเขารวมอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
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จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดทําระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
อยางตอเนื่อง และมีเปาหมายท่ีจะจัดทําการประกันคุณภาพในระดับบุคคล รวมไปถึงการสงเสริม
ใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพ เพื่อนํามาเผยแพรองคความรูสู
ชุมชน และประชาชน 
 

 
จุดออน 

-  
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการจัดทําเว็บไซตท่ีเปนฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพมาก
ข้ึน เพื่อรองรับประโยชนในดานการบริหารและการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.2: มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ : สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการถายทอดองคความรูในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพของสถาบันใหเขมแข็ง รวมท้ังจัดระบบให ทุก
กิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพ ทุกกิจกรรมหรือโครงการ  
 
แนวปฏิบัติท่ีดี :  

1.  มีระบบและกลไกในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพใหกับ
นักศึกษา  

2.  มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

3.  มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการ
คุณภาพ เชน 5 ส. PDCA ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  

4.  การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษา และท่ีนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
 
ขอมูลท่ีตองการ :  

1.  แผนงานการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  

2.  โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
และนําไปใชในกิจกรรมนักศึกษาและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
2.  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม

นักศึกษา  
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3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ

โครงการนักศึกษา  
5.  นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการ และ

ในสวนท่ีนักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  
 
เกณฑการประเมิน : 

 
ผลการดําเนินงาน 

1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการแต ง ต้ั งคณะกรรมการที่ป รึกษา
คณะกรรมการนักศึกษา ประจําคณะ เพื่อสนับสนุนในการใหความรู ใหคําปรึกษา ดูแล สงเสริม 
สนับสนุน ใหนักศึกษา โดยหลังจากการคัดเลือกคณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแลว ไดมีการใหความรูแกคณะทํางาน โดยคณบดี และอาจารยท่ี
ปรึกษา (มนส. 9.2.1.1) 

2.  อาจารยท่ีปรึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดใหความรูแกนักศึกษาใน
กระบวนการผลิตเพื่อใหไดคุณภาพ กับการดําเนินงานโครงการที่นักศึกษาขอจัดทํา (มนส. 9.2.2.1) 

3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยกองกิจการนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมสงเสริมความรู
ดานประกันคุณภาพแกกรรมการนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ซ่ึงมีตัวแทนของ
นักศึกษาหลักสูตรตางๆไดเขารวมโครงการสงเสริมความรูดานประกันคุณภาพ(มนส. 9.2.3.1)  และ
ไดใหนักศึกษาเขารวมการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 9.2.3.2) 

4.  นักศึกษาไดใชกระบวนการติดตามการประเมินกิจกรรม และมีการประชุมเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา (มนส. 9.2.4.1) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ4 – 5 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 6 ขอแรก 
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5.  นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน โดยการ
ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
(มนส. 9.2.5.1)  

6.  มีกิจกรรมท่ีใหนักศึกษามีสวนรวมในการเปนผูดําเนินกิจกรรมโครงการ โดยใชระบบ
อาจารยท่ีปรึกษาเปนท่ีปรึกษาและติดตาม เม่ือดําเนินการเสร็จส้ิน มอบนักศึกษาเปนผูจัดทํารายงาน
ผลการจัดกิจกรรม (มนส. 9.2.6.1) 

7.  ยังไมมีการนําผลการประเมินการพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อพัฒนาสวนงานท่ีเกี่ยวของ 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในตัวบงช้ีท่ี 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา มีผลการดําเนินงานอยูท่ี ระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน
ของสกอ. เม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีระดับ 4 ดังนั้นถือวา บรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 4 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 9.2.1.1 รายงานการประชุมคณะกิจการนักศึกษา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปการศกึษา 2551 
มนส. 9.2.2.1 หลักฐานเดียวกับ มนส. 9.2.1.1 
มนส. 9.2.3.1 โครงการอบรมผูนํานักศึกษาปการศึกษา 2551 
มนส. 9.2.3.2  บันทึกขอความ เลขท่ี พบ 73/2552 เร่ือง การฝกอบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 9.2.4.1 สรุปกิจกรรมวนั Freshy Day ปการศึกษา 2551 
มนส. 9.2.5.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกนัคุณภาพการศกึษา

ของนักศึกษา 
มนส. 9.2.6.1 หลักฐานเดียวกับ มนส. 9.2.4.1 
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จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิต และมุงผลิตบัณฑิต
ใหมีประสบการณจริงจากการเรียนรูดวยตนเอง โดยการเปนผูนํา และผูตามท่ีดี มีการบริหารจัดการ
ภายใน และมีอาจารยท่ีปรึกษาคอยใหความชวยเหลือ สนับสนุน  
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ควรสงเสริมใหนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม 
หรือไมทราบเร่ืองกระบวนการประกันคุณภาพใหมีการเผยแพรประสบการณจากเพื่อนรวมรุน โดย
การจัดทําเว็บไซตกิจการนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรฯ ข้ึน เพื่อเผยแพรขาวสาร ประชาสัมพันธ 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 หนา 169

ตัวบงชี้ท่ี 9.3: ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 

คําอธิบายตัวบงชี้:  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการ 
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีกําหนดข้ึนท้ังในระดับ
สถาบันและ หนวยงานยอย ตลอดจนถึงในองคการนักศึกษา ท้ังนี้ โดยมีการรายงานผลการประกัน
คุณภาพตอ หนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชนมีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางบุคคลและ
หนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรม หรือมีแบบอยางท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และสถาบันอยางตอเนื่อง  

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของสถาบัน 

3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในเวลาท่ีกําหนด  

4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง  

5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติ
ท่ีดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ  
 
เกณฑการประเมิน: 

 
ผลการดําเนินงาน 

1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหแตละหลักสูตรรายงานผลการ
ประเมินตนเองในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงไดจัดโครงการประชุมเพื่อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (มนส. 9.3.1.1) เพื่อใหความรู และใหหลักสูตรไปจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูการประกันคุณภาพ
การศึกษา (มนส. 9.3.1.2) เพื่อรายงานผลการประเมินตนเอง โดยการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดทําลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการระดับ
หนวยงานกับมหาวิทยาลัย มีการประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 12 เดือน 
(มนส. 9.3.2.1) เพื่อรายงานการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตามเกณฑ ก.พ.ร. และจากการ
ประชุมพบวามีหลายตัวบงช้ีท่ียังตองปรับปรุง และพัฒนา จึงไดมีแนวทางพัฒนา ปรับปรุง รวมกัน  

3.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา 2550 และเชิญบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงานมาเปนคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน และไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2550 (มนส. 9.3.3.1) 

4.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการนําผลประเมินไปใชปรับปรุง พัฒนา ดัง
ระดับ 2 ท่ีไดกลาวไวแลว รวมไปถึงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2550 ไดมีขอเสนอแนะใหจัดทําเรงดวนในตัวบงช้ี 8.2  เร่ืองการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน ในปนี้จึงมีการจัดทําแผนการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน ซ่ึง
สามารถดูรายละเอียดไดจาก ตัวบงช้ีท่ี 8.2 (มนส. 9.3.4.1) 

5.  มหาวิทยาลัยมีการจัดทําโมดูลท่ีเรียกวา การรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล (ใน
ระบบ Manual) ซ่ึงนับวาเปนนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพช้ินหนึ่ง ท่ีมีสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บขอมูลเพื่อรองรับในการนําขอมูลไปประมวลเปนสารสนเทศเพื่อ
รายงานผลการดําเนินงานและประยุกตใชตามตัวบงช้ี ตามเกณฑตาง ๆ ซ่ึงมีการดําเนินการต้ังแต 
พ.ศ. 2551 จนปจจุบันไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบใหสอดคลองกับการจัดเก็บขอมูลเพื่อรองรับ
นโยบายการบูรณาการระบบประกันคุณภาพมากยิ่งข้ึน (มนส. 9.3.5.1) และ (มนส. 9.3.5.2) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในตัวบงช้ีท่ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการดําเนินงานอยูท่ี ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. เม่ือเทียบ
กับเปาหมายท่ีระดับ 4 ดังนั้นถือวา บรรลุเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 4 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 9.3.1.1 สรุปโครงการประชุมเพื่อพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
มนส. 9.3.1.2 สรุปโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูการประกันคุณภาพการศกึษา 
มนส. 9.3.2.1 เอกสารคํารับรองปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป

งบประมาณ 2551 
มนส. 9.3.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คร้ังท่ี 7/2551 
มนส. 9.3.3.1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550 
มนส. 9.3.4.1 แผนการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกนั(หลักฐานเดียวกับ 

มนส. 8.2.3.1) 
มนส. 9.3.5.1 รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล 

(ในระบบ Manual) 
มนส. 9.3.5.2 แบบฟอรมการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล (ในระบบ Manual) 
 
จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถพัฒนาการรูปแบบการรายงานการประเมิน
ตนเอง ใหอยูในลักษณะส่ืออิเล็กทรอนิกสได และมีการนําผลการประเมินตนเองมาปรับปรุง พัฒนา
อยางตอเนื่อง  
 
จุดออน 
 -  
แนวทางการพัฒนา 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ควรจัดทําฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจที่เปนรูปธรรม 
เพื่อสงเสริมการรูขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายตาง ๆ อีกท้ังควร
พิจารณาจุดออนท่ียังไมไดมีการนํามาพัฒนา ควรเรงใหเกิดอยางเปนรูปธรรมและสรางใหเปน
จุดเดนของคณะใหได 
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สวนที่ 3  
 

 สรปุผลการประเมินและ               

ทิศทางการพฒันา 
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ตารางท่ี ส1 สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตามตัวบงช้ีของ สกอ.    
                                                                                        

 
องคประกอบ
คุณภาพ  

 
เปาหมาย 

 
ผลการ

ดําเนินงาน  

การบรรลุเปาหมาย 
    = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

 
คะแนนการประเมิน  
( ตามเกณฑ สกอ.)  

องคประกอบท่ี 1      
ตัวบงช้ีที่ 1.1 ระดับ  5 ระดับ 7  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 1.2 รอยละ  90 รอยละ 100.00  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 1 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2     
ตัวบงช้ีที่ 2.1  ระดับ  6 ระดับ 6  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 ระดับ 6 ระดับ 7  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.3   ระดับ  4  ระดับ 5  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.4  ≥ + รอยละ 10 หรือ ≤ -รอยละ 10 รอยละ 156.88  1 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.5  อาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกรอยละ 10  รอยละ 13.29  1 คะแนน 
 และวุฒิปริญญาตรี ≤ รอยละ 5 รอยละ 7.60   
ตัวบงช้ีที่ 2.6 ผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.รอยละ 17 รอยละ 22.15  1 คะแนน 

 และผูดํารงตําแหนง รศ. ขึ้นไป รอยละ 4 รอยละ 1.90   
ตัวบงช้ีที่ 2.7 ระดับ 5 ระดับ 5  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 2.8 อยางนอย 4 ขอ 5 ขอ  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 2.9 รอยละ 78 รอยละ 61.38  2 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 2.10 รอยละ 80 รอยละ 92.46  2 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 2.11 3.50 4.04  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 2.12 ≥ รอยละ 0.030 รอยละ 0.88  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 2 2.33 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3     
ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระดับ 6 ระดับ 6  1 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 3.2 ระดับ 3 ระดับ 4  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 3 2 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4     
ตัวบงช้ีที่ 4.1 อยางนอย 4 ขอ 6 ขอ  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 อยางนอย 4 ขอ 5 ขอ  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 25,000 บาท 115,411.58 บาท  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 4.4 รอยละ  10 รอยละ 64.54  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 4 3 คะแนน 
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องคประกอบ
คุณภาพ  

 
เปาหมาย 

 
ผลการ

ดําเนินงาน  

การบรรลุเปาหมาย 
    = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

 
คะแนนการประเมิน  
( ตามเกณฑ สกอ.)  

องคประกอบท่ี 5     
ตัวบงช้ีที่ 5.1  ระดับ 5 ระดับ 7  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 รอยละ 35 รอยละ 70.89  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.3   รอยละ 40 รอยละ 43.97  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4  รอยละ 80 รอยละ 80.29  2 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.5  7 แหลง 7 แหลง  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 5 2.80 คะแนน 

องคประกอบท่ี 6     
ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระดับ 4 ระดับ 6  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 6 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 7     
ตัวบงช้ีที่ 7.1  4 ขอ 5 ขอ  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.2 ระดับ 3 ระดับ 3  2 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.3   ระดับ 3  ระดับ 4  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.4  ระดับ 3 ระดับ 5  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.5  ระดับ 3 ระดับ 6  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.6 ระดับ 3 ระดับ 2  1 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.7 รอยละ 0.1 รอยละ 1.90  2 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 7.8 ระดับ 4 ระดับ 4  2 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 7.9 ระดับ 5 ระดับ 8  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 7 2.44 คะแนน 

องคประกอบท่ี 8     
ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 8.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 8 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 9     
ตัวบงช้ีที่ 9.1  ระดับ 5 ระดับ 7  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 9.2 ระดับ 4 ระดับ 7  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 9.3   ระดับ 4 ระดับ 5  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 9 3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.73 คะแนน 
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ตารางท่ี ส2 สรุปคาเฉล่ียคะแนนการประเมินตามองคประกอบคุณภาพของสกอ.    
 

 

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย คะแนน         
การประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 3  

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 2.33  

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  2  

องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 3  

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 2.80 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3  

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 2.44  

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 3  

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 3  

 
คาเฉล่ียคะแนนการประเมินรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 

 

 
2.73 คะแนน 
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ตารางท่ี 21  สรุปจุดแข็ง จดุออน แนวทางการพัฒนา และแนวทางแกไข 
 

องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย 

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

1. ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค และ
แผนการดาํเนนิงาน 

จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน และมี
แผนการปฏิบัติตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด
ข้ึน เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนิน 
งานตามแผน ครบทุกภารกิจของคณะ 
โดยมีการนําผลการประเมินและผล
การวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ยังสามารถดําเนินการให
บรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการ
ปฏิบัติงานตามแผน  
 

จุดออน     
        - 

 การพัฒนา 
ทุกหลักสูตรควรนําผลการประเมิน
และผลการวิ เคราะหมาใชในการ
ปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนิน 
งานของหลักสูตรอยางตอเนื่อง  
 

แนวทางแกไข 
        - 

2. การเรียนการสอน จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ มี ก า ร

ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการสราง
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ไดแก การ
พัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 

จุดออน     
มีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารย นอยมาก และมี
จํ า น วนอ า จ า ร ย วุ ฒิ ป ริญญาต รี
มากกวารอยละ 5 รวมถึงมีอาจารยท่ี
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึน
ไปตํ่ากวาเกณฑ 
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย 

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

 เปนสําคัญ มีโครงการหรือกิจกรรมท่ี
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนซ่ึงบุคคล องคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม การ
สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย การสนับสนุน
ใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยบัณฑิต
สวนใหญของคณะท่ีจบการศึกษา
ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตาม
เกณฑ  และความ พึ งพอใจของ
นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต 
อยูในระดับดี และมีนักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาไดรับรางวัลในดานตาง 
ๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

 การพัฒนา 
สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู เ รี ยน  ให เ ป น บุ คคล ท่ี มี ค ว าม
สมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย และ
จิตใจ มีความรูความสามารถในเชิง
วิ ช า ก า ร  และ /ห รื อ  วิ ช า ชี พ  มี
คุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับ
ความสนใจ  และความถนัดของ
ผูเรียนอยางตอเนื่อง โดยวิเคราะหผล
ก า รดํ า เ นิ น ง านและนํ า ผ ลก า ร
วิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนอยางตอเนื่อง และ      

แนวทางแกไข 
จัดทําแผนอัตรากําลังของอาจารย
ประจําคณะคณะมนุษยศาสตรและ
สั งคมศาสตร ให สอดคล อ งกั บ
แผนการรับนักศึกษา สงเสริมและ
สนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึนหรือทําผลงานทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย 

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

 สนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาก า ร เ รี ยนก ารสอนอย า ง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ยังควรจัดอบรม
ใหความรูกับนักศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา เพื่อแนะแนวทางอาชีพท่ี
เหมาะสมกับบัณฑิต และ  แนะนํา
แหลงขอมูลในการหางาน  
  

 

3. กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มี ก า รดํ า เ นิ น ง านด านกิ จ ก ร รม
นักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปน
บั ณ ฑิ ต ท่ี มี คุ ณ ส ม บั ติ พ ร อ ม
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร โดยอาจารยคณะ
มนุษยศาสตรฯ มีความพรอมในการ
ส ง เส ริมสนับสนุนใหนั ก ศึกษา
ดําเนินกิจกรรมท้ังในหองเรียนและ
นอกหองเรียน 
 

จุดออน     
     - 

 การพัฒนา 
ควรมีการสง เส ริมสนับสนุนการ

ดําเนินกิจกรรม / โครงการ พัฒนา

นักศึกษา อยางตอเนื่อง และจัดทํา

แบบสํารวจความตองการที่จําเปน

ของนักศึกษา ตลอดจนนําขอมูลที่

ไดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาตอไป 

 

แนวทางแกไข 
     - 
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย 

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

4. การวิจัย จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีจะ
สนับสนุนใหบุคลากรผลิตงานวิจัย
และงานสรางสรรค โดยมีนโยบาย
การพัฒนาบุคลากรด านงานวิจัย 
แหล ง เ งิ น ทุน  การจั ด ทํ า ร ะบบ
ฐานขอมูลงานวิจั ย  การเผยแพร
ผลงานวิจัย และสงเสริมความรวมมือ
ระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
รวมถึงการนําไปใชประโยชนอยาง
กวางขวางในหลายหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 
 

จุดออน     
อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ยังผลิตงานวิจัยไม
มากเทาท่ีควร 
 

 การพัฒนา 
สงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย

กับองคกรภายนอกอยางตอเนื่องและ

กว า งขวางมาก ข้ึน  ร วมถึ ง กา ร

สนับสนุนการนํา เสนอ  เผยแพร

ตีพิมพผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ  

 

แนวทางแกไข 
กระตุนใหอาจารยทํางานวิจัยและ
งานสรางสรรคเพิ่มมากข้ึน โดยเพิ่ม
เงินสนับสนุนงานวิจัย และแรงจูงใจ
อ่ืน เชน ไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ัน 
และการเพิ่มคาตอบแทน เปนตน 
 

5. การบริการ
วิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ มีความรูความ
เช่ียวชาญในการใหบริการวิชาการสู
ชุมชน  เปน ท่ียอมรับ  และมีการ
ประเมินผลโครงการ เพื่อปรับปรุง 
 

จุดออน     
     - 
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย 

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

 และพัฒนาการใหบริการวิชาการใหดี
ยิ่ ง ข้ึน  โดยมีแหลงใหบริการทาง
วิชาการและวิชา ชีพ ท่ีได รับการ
ย อ ม รั บ ท้ั ง ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ 

 

   

 การพัฒนา 
ควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิและนํา
ผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเช่ือมโยง และบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการแกสังคม
กับภารกิจอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง และ
คว รพัฒน าข ย า ย เ ค รื อข า ย ก า ร
ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ ท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มมากข้ึน 
 

แนวทางแกไข 
     - 
 

6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงสราง และการบริหารจดัการ
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังการ
อนุรักษ ฟนฟ ูสืบสานเผยแพร
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
การปรับใชศิลปวัฒนธรรม
ตางประเทศ โดยมีความสมดุล
ระหวางการปฏิบัติงานภายใน และ
ภายนอกตามจดุเนนของมหาวิทยาลัย
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จุดออน     
     - 
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย 

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

 การพัฒนา 
สรางเครือขายรองรับ เพื่อสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล เพื่อให
ไดรับการยอมรับในระดับสากล 
 

แนวทางแกไข 
     - 

7. การบริหารและ
การจัดการ 

จุดแข็ง 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการ 
โดยมีคณะกรรมการประจําคณะทํา
หนา ท่ีกํ ากับดูแลการทํางานของ
คณ ะ ฯ ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ท้ั ง
ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล 
การบริหารความเส่ียง การบริหารการ
เ ป ล่ี ยนแปล ง  และก า รบ ริห า ร
ทรัพยากรท้ังหมด โดยการทํางาน
รวมกัน และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู
อยางตอเนื่อง  
 

จุดออน     
การดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการความรูยังทําไดไมท่ัวถึงท้ัง
คณะ  

 

 การพัฒนา 
สงเสริมใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการของ
คณะมากข้ึน  และควรสนับสนุน 
สงเสริมใหมีการจัดการความรูอยาง
ท่ัวถึง และนําผลการประเมินไปปรับ
ใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหเปนสวนหนึ่งของงานปกติ 
และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
  
 

แนวทางแกไข 
สง เสริมและสนับสนุนให มีการ
จัดการความรูอยางท่ัวถึง และนําผล
การประเมินไปปรับใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรูใหเปน
สวนหนึ่งของงานปกติ  
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย 

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

จุดแข็ง 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
มีศักยภาพในการบริหารจัดการดาน
การเงินของคณะ ท่ีเนนความโปรงใส 
ถูกตอง คุมคา มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุด 
 

จุดออน     
ยังขาดการวิเคราะหผลการประหยัด
ง บป ร ะ ม าณ ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน  
 

 การพัฒนา 
ควรจัดทําฐานขอมูลการใชจายเงิน
งบประมาณเปนรายไตรมาส 

แนวทางแกไข 
ควรมีการวิเคราะหผลการประหยัด
ง บป ร ะ ม าณ ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช
ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน  
 

9. ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ 

จุดแข็ง 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายใน ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของคณะ โดยมี
การพัฒนาระบบและกลไกดังกลาว
อยางตอเนื่อง 
 

จุดออน     
     - 
 

 การพัฒนา 
พัฒนาระบบฐานข อ มู ล เพื่ อ ใ ช
ป ร ะ ก อบก า รบ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร
ตัดสินใจให มี คุณภาพมากยิ่ ง ข้ึน 
รวมถึงการพัฒนาระบบและกลไกใน
การใหความรูและทักษะดานประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา เพื่อสงเสริมการ
มีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

แนวทางแกไข 
     - 
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ภาคผนวก 
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แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
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รายชื่อผูเก็บรวบรวมขอมูลตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  ปการศึกษา 2551 

 

   องคประกอบที่ 1 ปรชัญา กลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ผศ.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด   ผศ.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล 
 

   องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ผศ.ดร.ศักด์ิชัย  เกียรตินาคินทร 
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   ผศ.ดร.ศักด์ิชัย  เกียรตินาคินทร 
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม   

นางสาวขจีนุช  เชาวนปรีชา 

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   นายชนะ  ธนะสาร 
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา   นายชนะ  ธนะสาร 
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย   

นายชนะ  ธนะสาร 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย   นางสาวอุษา  จิระวัฒนาสมกุล 
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน นางสาวสุดารัตน  เจตนปญจภัค 
2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   นายชนะ  ธนะสาร 
2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ นายชนะ  ธนะสาร 
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต   นายชนะ  ธนะสาร 
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ   

นายธนศร  วิสุทธ์ิวารินทร               

 

   องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 มีการจัดบริการนักศึกษาและศิษยเกา นายจตุพล  ดวงจิตร 
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค   นายจตุพล  ดวงจิตร 

 

   องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค ผศ.กาญจนา  ชาตตระกูล 
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ผศ.กาญจนา  ชาตตระกูล 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 หนา 186

ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา   นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธ์ิ 
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

นายสมศักด์ิ  เจริญพูล 
นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธ์ิ 

    
   องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ 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 
5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(จํานวนศูนยเครือขาย) 

นางสาวเบญจมาศ  ขําสกุล 

 

   องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผศ.วรพรรณ  กีรานนท 
นางเอ้ือมพร  เนาวเย็นผล 

 

   องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดใน
ระดับสากล 

ผศ.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน   ผศ.ดร.รุงภพ  คงฤทธ์ิระจัน 
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู   ผศ.ดร.รุงภพ  คงฤทธ์ิระจัน 
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ   

ผศ.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย   นายบรรพต  พิจิตรกําเนิด 
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน 
อุดมศึกษา   

นางอภิรดี  ผลประเสริฐ 

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ นานาชาติ   นายธนศร  วิสุทธ์ิวารินทร         
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา   นายบุญสม  พิมพหนู 
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล   นายบุญสม  พิมพหนู 
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   องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ   

นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวิโรจน 
นางสาวมินตรา  อินทจักร 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน   นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวิโรจน 
นางสาวมินตรา  อินทจักร 

 

   องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ผศ.เฟองฟา  บุญถนอม 
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ผศ.เฟองฟา  บุญถนอม 
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผศ.เฟองฟา  บุญถนอม 
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