
 

 

 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2551 

(ขอมูล 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยราชัฏสวนดุสิต 
10-12 มิถุนายน 2552 

 
 
 



 

 

 

คํานํา 
 

  คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต   ไดตรวจประเมินผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต   ในระหวางวันที่ 10 -12 มิถุนายน 2552  ซึ่งการตรวจประเมินดังกลาวคณะผูประเมิน

คุณภาพภายในไดดําเนินการตามระเบียบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ใหไดคุณภาพอยางแทจริง ทั้งดานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน        

และการสรางบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของสังคม  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไดทํารายงานผลการตรวจประเมินการศึกษา

ภายในฉบับนี้ข้ึน  เพื่อสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2551 ที่พบจาก (1) 

การวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง (2) แลกเปล่ียนเรียนรูกับคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 

นักศึกษาและผูที่เกี่ยวของ (3) ศึกษารองรอยหลักฐานเอกสารตาง ๆ และ   (4) เยี่ยมชมฝายตาง ๆ ของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ทั้งนี้คณะผูประเมินไดใชมุมมองโดยปรับการประเมินใหเหมาะสม

กับสภาพความเปนจริง   

หวังวาการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้   จะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อใชประกอบการ

ตัดสินใจดําเนินการปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอไป 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรของ        

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ที่ใหการตอนรับดูแลอยางอบอุนยิ่ง 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยพิมพา  สุวรรณฤทธิ์) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

12 มิถุนายน 2552 
 



 

 

 
 
 คณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ระหวางวนัที ่10 – 12  มิถุนายน 2552 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยพมิพา   สุวรรณฤทธิ ์

ประธานคณะผูประเมินคุณภาพ 

 

 

รองศาสตราจารยเทื้อน  ทองแกว 

กรรมการ 

 

 

อาจารยวัฒนะ  มากช่ืน 

กรรมการ 

 

 

อาจารยพัฒนชัย  จนัทร 

กรรมการ 

 

 

อาจารยเขมขนิษฐ  แสนยะนันทธนะ 

กรรมการ 

 

 

นางสาวศิโรรัตน  ตระกูลสถิตยมั่น 

กรรมการ 

 

 



 

 

 

 

 

นางสาววิภาพรรณ  สารภักด์ิ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

นางสาวจิตรลดา  ศิริดาธนิาม 

ผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา   

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

สวนที่ 1   บทนํา  

              1.1   ขอมูลพืน้ฐานของหนวยงาน  

                         ประวัติความเปนมา   

                         ปรัชญา วิสัยทัศน พนัธกจิ ยุทธศาสตรและแผนการดําเนนิการ  

                          สภาพทางกายภาพ        

            จาํนวนนกัศึกษาและบุคลากร   

            งบประมาณ  

            การประกันคุณภาพการศึกษา  

   1.2  วิธีการประเมิน  

 

สวนที่ 2   ผลการประเมนิ 

                   ผลการประเมนิรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ 

  ผลการประเมนิตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

  ผลการประเมนิตามมมุมองดานการบริหารจัดการ 

    สรุปจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะแตละองคประกอบ (ระบุจุดเดน 

    วธิีปฏิบัติ และผลการดําเนินงานทีเ่ปนแบบอยางที่ดี หรือนวัตกรรมทีส่รางข้ึน) 

                   ขอเสนอแนะเรงดวน  3 - 5 ขอ  

ภาคผนวก   

        ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี ้

        กาํหนดการตรวจเย่ียม 

                   บันทกึภาคสนาม 

 

 
 
 



 

 

 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
ระหวาง 10-12 มิถุนายน 2552 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กอ ต้ัง ข้ึนตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 1) เดิมเรียกวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร” มีภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา ในป พ.ศ. 2523 ไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

4 ป ภาคปกติ มีวิชาเอก 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา  

ป พ.ศ. 2528 หลังจากที่ไดมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 

2518 เปน พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสาย

วิชาการอื่นได นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู คณะฯ จึงเร่ิมเปดสอนสายวิชาการอื่นเปนปแรก โดยเร่ิมเปด

สอนในระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อ.ศศ.) 2 วิชาเอก ไดแก ภาษาอังกฤษ 

และออกแบบนิเทศศิลป โดยเปดรับนักศึกษาชายเปนสหศึกษาเปนปแรก 

ป พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานช่ือ “สถาบันราชภัฏ” แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ  

ป พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  สงผลใหวิทยาลัย

ครู  สวนดุสิตเปลี่ยนช่ือเปน “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 

กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเปล่ียนเปน “คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร” และตําแหนงหัวหนาคณะไดเปลี่ยนเปน “คณบดี”        

ป พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ไดปรับเปล่ียนสถานภาพจาก “สถาบัน” เปน 

“มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

ชื่อวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 

ปการศึกษา 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัย                

ราชภัฏสวนดุสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

สวนดุสิต ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2549 และเปลี่ยนการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรจากโปรแกรมวิชา

เปนหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       



 

 

 ในปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบจัดการศึกษาเปน ภารกิจ

หลักในการผลิตบัณฑิต 4 สาขาวิชา 15 หลักสูตร  

 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

       ผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบ 

        
2. ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

จุดเดน  (ระบุวธิีปฏิบัติ และผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี หรือนวัตกรรมที่สรางข้ึน) 

       จุดที่ควรพัฒนา 

      ขอเสนอแนะเรงดวน 3 - 5 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
สวนที่ 1    
บทนํา 

 

ความเปนมาของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กอต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 1) เดิมเรียกวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร” มีภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา ในป พ.ศ. 2523 ไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

4 ป ภาคปกติ มีวิชาเอก 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา ตอมาไดมีการ

พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มข้ึนตามลําดับ ดังนี้ 

ป พ.ศ. 2528 หลังจากที่ไดมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 

2518 เปน พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสาย

วิชาการอื่นได นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู คณะฯ จึงเร่ิมเปดสอนสายวิชาการอื่นเปนปแรก โดยเร่ิมเปด

สอนในระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อ.ศศ.) 2 วิชาเอก ไดแก ภาษาอังกฤษ 

และออกแบบนิเทศศิลป โดยเปดรับนักศึกษาชายเปนสหศึกษาเปนปแรก 

ป พ.ศ. 2529 คณะฯ ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีสายวิชาการอื่นเพิ่มข้ึนโดยเปดสอน

ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ และเปดสอนระดับ

อนุปริญญาศิลปศาสตรเพิ่ม คือ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ นอกจากนี้ยังเปดสอนในโครงการจัด

การศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)  

ป พ.ศ. 2531 คณะฯ ไดเปดสอนเพ่ิมในระดับปริญญาตรี(4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) และ (2 ป หลังอนุปริญญา) วิชาเอกศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป) 

ป พ.ศ. 2533 คณะฯ ไดเปดสอนเพิ่มในระดับปริญญาตรี (2  ป หลังอนุปริญญา) หลักสูตร             

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) และโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (ภาคเรียนที่  2  

ปการศึกษา 2533 สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ) 

ป พ.ศ. 2534 คณะฯ ไดเปดสอนเพิ่มในระดับปริญญาตรี (4  ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค

สมทบ 

ป พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานช่ือ “สถาบันราชภัฏ” แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ  



 

 

ป พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  สงผลใหวิทยาลัย

ครู  สวนดุสิตเปลี่ยนช่ือเปน “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 

กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเปล่ียนเปน “คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร” และตําแหนงหัวหนาคณะไดเปล่ียนเปน “คณบดี”        

ป พ.ศ. 2541 คณะฯ ไดเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

ป พ.ศ. 2542 คณะฯ ไดเปดสอนภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร และระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร 

โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป ณ ศูนยธนาลงกรณ นอกจากนี้ยังเปดสอนภาคสมทบ ระดับปริญญา

ตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ณ ศูนยปราจีนบุรี 

ป พ.ศ. 2543 คณะฯ ไดเปดสอนระดับปริญญาตรี (4  ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดขยายการเปดโปรแกรมวิชารัฐประศาสน

ศาสตร ณ ศูนยการศึกษานอกสถาบัน เพิ่มอีก 7 ศูนย ไดแก สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ณ ศูนยสุโขทัย 

และ สําหรับนักศึกษาภาคสมทบ ณ ศูนยนครปฐม ศูนยนครนายก ศูนยชลบุรี ศูนยพัทยา ศูนยสระบุรี 

ศูนยพะเยา 

• เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชา

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ณ ศูนยพณิชการสยาม กรุงเทพมหานคร 

• เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรมวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ ศูนยชลบุรี 

ป พ.ศ. 2544 ขยายการจัดการศึกษา ตามโครงการความรวมมือกับศูนยบริการการศึกษานอก

โรงเรียน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  

ป พ.ศ. 2545 คณะฯ ไดเปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) 

โปรแกรมวิชานิติศาสตร ภาคสมทบในมหาวิทยาลัย  ศูนยตรัง และศูนยหัวหิน 

• เปดสอนระดับปริญญาตรี(4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชา             

รัฐประศาสนศาสตร  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน ภาค

สมทบ ศูนยหัวหิน 

ป พ.ศ. 2546  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4  ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) โปรแกรมวิชา

นิติศาสตร ตามโครงการความรวมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร สําหรับบุคลากรสํานักงานศาล

ปกครอง ณ  อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 33  เลขที่ 195  ถนนสาธรใต เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 



 

 

• เปล่ียนสาขาวิชาจากสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร เปน

สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร แทน 

ป พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ไดปรับเปล่ียนสถานภาพจาก “สถาบัน” เปน 

“มหาวิทยาลัย” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

ชื่อวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” 

ป พ.ศ. 2548   เปดเพิ่มหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ศิลปศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชาออกแบบ

แฟช่ัน และโปรแกรมวิชาออกแบบส่ือส่ิงพิมพ  

ในปการศึกษา 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัย                

ราชภัฏสวนดุสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

สวนดุสิต ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2549 และเปลี่ยนการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรจากโปรแกรมวิชา

เปนหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       

ในปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบจัดการศึกษาเปน ภารกิจ

หลักในการผลิตบัณฑิต 4 สาขาวิชา 15 หลักสูตร ดังนี้ 

 สาขาวชิาศิลปศาสตร  ระดับปริญญาตรี (4 ป)  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จํานวน 13 

หลักสูตร 

1. หลักสูตรภาษาไทย 

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ 

4. หลักสูตรภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 

5. หลักสูตรจิตวทิยา  

6. หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ 

7. หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

8. หลักสูตรรัฐศาสตร 

9. หลักสูตรศิลปกรรม  

10. หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 
11. หลักสูตรการออกแบบแฟช่ัน 

12. หลักสูตรการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 
13. หลักสูตรพัฒนาชุมชน (เฉพาะภาคสมทบ) 

สาขาวชิานิติศาสตร  ระดับปริญญาตรี (4 ป) นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  1 หลักสูตร 

1. หลักสูตรนิติศาสตร 
 



 

 

 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี (4 ป) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

จํานวน 1 หลักสูตร 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ระดับปริญญาตรี (4ป) คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คห.บ.) จํานวน 1 

หลักสูตร 

1.  หลักสูตรคหกรรมศาสตร 

 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความเขมแข็งใน

การอยูรอด (Survivability)” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตระหนักถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัย

ในการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมแหงคุณภาพ และสังคมแหงการเรียนรู จึง

เนนปรัชญาในการดําเนินการ คือ  

"คุณคาของมนุษยอยูทีก่ารพัฒนาตนและสังคมอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรม

และ จรยิธรรม" 

 

วิสัยทัศน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความ

เขมแข็งในการอยูรอด (Survivability)” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตระหนักถึงปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมแหงคุณภาพ และสังคมแหง

การเรียนรู จึงเนนปรัชญาในการดําเนินการ คือ  

"คุณคาของมนุษยอยูทีก่ารพัฒนาตนและสังคมอยางตอเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรม

และ จรยิธรรม" 

 

พันธกิจ 
 ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและ

ตองการของสังคม โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สรางสรรค พัฒนา และ

เผยแพรองคความรูความเช่ียวชาญดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรผานการบริการวิชาการสูชุมชน 

สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ ทํานุบํารุง พัฒนามาตรฐาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย เปนที่



 

 

ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงพลวัต มีความยืดหยุน สามารถ

ปรับตัวใหสอดรับกับสภาวการณไดเปนอยางดี  

 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 

1.   การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.   การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. การสรางความรูความเขาใจและความภาคภูมิใจในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

4. การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนําไปใชประโยชน 

5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต 

 

 เปาประสงค 
 

1. ประชาชนไดรับโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตามศักยภาพ 

2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน 

3. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

4. คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ไดประโยชนจากองคความรูที่สรางข้ึน 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสรางความเขมแข็งในการอยูรอดของมหาวิทยาลัย 
 

 กลยุทธ 

 

1. การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. เสริมสรางศักยภาพดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และสนับสนุนความเขมแข็งใน                    

อัตลักษณ (Identity) ของมหาวิทยาลัย 

3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

4. การสรางองคความรู และนําไปใชใหเกิดประโยชน 

5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

โครงสรางการแบงสวนงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

งานเลขานุการ 

งานนโยบายและแผน 

งานธุรการและสารบรรณ 

คณบด ี

งานการคลังและพัสด ุ

งานประสานงานวิชาการ และงานโครงการพิเศษ 

 คณะกรรมการประจําคณะ

สํานักงานคณบด ี

รองคณบด ี



 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

1.   ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน  สุกปล่ัง   ประธานกรรมการ 

2.   ผูชวยศาสตราจารยศักด์ิชัย  เกียรตินาคินทร  รองประธานกรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา  บุญถนอม  กรรมการ  

4. นางรักษศิริ  ชณุหพนัธรักษ    กรรมการ 

5. นางอภิรดี  ผลประเสริฐ    กรรมการ 

6. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  ชาตตระกูล  กรรมการ 

7. นางสาวปทมุพร  โพธิก์าศ    กรรมการ 

8. นายบรรพต  พิจิตรกําเนิด    กรรมการ 

9. นางสาวอุษา  จิระวัฒนาสมกุล   กรรมการ 

10. นายบุญสม  พิมพหน ู    กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารยรุงภพ  คงฤทธิ์ระจนั  กรรมการ 

12.  รองศาสตราจารยโกสุม  สายใจ   กรรมการ 

13.  ผูชวยศาสตราจารยมัชมน  เรขาศิลา   กรรมการ 

14. นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธิ ์    กรรมการ 

15. นายมนุชญ  วฒันโกเมร    กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

16. นายฐานันท  วรรณโกวทิ    กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

17.  นายสันติ  บางออ     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

18. นางพิมพอุไร  ลิมปพัทธ    กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

19.  ผูชวยศาสตราจารยธีระ  นุชเปยม   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

20. ผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ  ทองงอก   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

21. นายสุพรรณ  กาญจนสุธรรม    กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

22. นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวโิรจน   เลขานุการ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จํานวนบคุลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน 158 คน จําแนก

ตามวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ  
 

จํานวนอาจารยประจาํและผูชวยสอน จําแนกตามสถานการณปฏิบัติงานและวุฒิการศกึษา 

 
 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา  

รวม 
ปริญญาเอก ปริญญา

โท 

ปริญญาตร ี

1. อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 21 109 - 130 

2. อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ - 16 - 16 

3. ผูชวยสอน - - 11 11 

4. ผูชวยสอนที่ลาศึกษาตอ - - 1 1 

รวม 21 125 12 158 

รอยละ 13.29 79.11 7.60 100 

* หมายเหตุ : ผูชวยสอนสวนใหญสังกัดหลักสูตรนิติศาสตร ที่ไดรับวุฒินิติศาสตรบัณฑิต และวุฒิ

เนติบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรศิลปกรรม รวมถึงชาวตางประเทศที่อยูในกลุมวิชาภาษาดวย 

 

จํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน จําแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา 

 
 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา  

รวม 
ปริญญาเอก ปริญญา

โท 

ปริญญาตร ี

1. ขาราชการ 16 35 2 53 

2. พนักงานราชการ - 3 - 3 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย 1 15 - 16 

4. อาจารยประจําตามสัญญาจาง 4 72 - 76 

5. ผูชวยสอน - - 10 10 

รวม 21 125 12 158 

รอยละ 13.29 79.11 7.60 100 

 
 



 

 

จํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

ประเภท 
ตําแหนงทางวิชาการ  

รวม 
อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

1.อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 97 30 3 - 130 

2. อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 15 1 - - 16 

3. ผูชวยสอน 10 1 - - 11 

4. ผูชวยสอนที่ลาศึกษาตอ 1 - - - 1 

รวม 123 32 3 0 158 

รอยละ 77.85 20.25 1.90 0 100.00 

 

จํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน จําแนกตามประเภทบุคลากร และตําแหนงทางวิชาการ 

 
 

ประเภท 
ตําแหนงทางวิชาการ  

รวม 
อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

1. ขาราชการ 26 24 3 - 53 

2. พนักงานราชการ 3 - - - 3 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย 15 1 - - 16 

4. อาจารยประจําตามสัญญาจาง 69 7 - - 76 

5. ผูชวยสอน 10 - - - 10 

รวม 123 32 3 0 158 

รอยละ 77.85 20.25 1.90 0 100.00 

 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท วุฒิการศึกษา รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 - 2 

2. เจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง 13 2 15 

รวม 15 2 17 
 
 
 
 



 

 

จํานวนนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 

ปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รวมทั้งส้ิน 5,519 คน จําแนกเปนนักศึกษาภาคปกติ 3,956 คน ภาคปกตินอกเวลา 846 คน และภาค

สมทบ 717 คน  
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จําแนกตามสาขาวิชา และรหัสนักศึกษา  
 

สาขาวชิา จํานวนนักศกึษา (จาํแนกตามรหสันกัศึกษา) 
51 50 49 48 < 47 รวม 

ภาษาไทย 99 34 33 40 6 212 

ภาษาอังกฤษ 221 106 179 116 14 636 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 190 144 161 124 21 640 

ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ - - - 9 - 9 

จิตวิทยา - 77 67 85 15 244 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 108 - - - - 108 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร - - - 71 23 94 

นิติศาสตร 148 66 155 134 25 528 

รัฐศาสตร 157 84 126 174 12 553 

รัฐประศาสนศาสตร 212 144 160 73 20 609 

ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป) 37 - - - 50 87 

ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) - - - 1 10 11 

คหกรรมศาสตร 145 - - - - 145 

การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 31 - - - - 31 

การออกแบบแฟช่ัน - - - 3 - 3 

การออกแบบสื่อส่ิงพิมพ  20 22 4 - 46 

รวม 1,348 675 903 834 111 3,956 

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552  
 
 
 
 
 



 

 

จํานวนนกัศกึษาระดับปรญิญาตร ี(ภาคปกตินอกเวลา) จําแนกตามสาขาวชิา และรหสันกัศึกษา  
 

สาขาวชิา จํานวนนักศกึษา (จาํแนกตามรหสันกัศึกษา) 
51 50 49 48 รวม 

ภาษาอังกฤษ (จ.- ศ.) 2 - 19 - 21 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 - - - 1 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ส.-อา.) 31 26 - - 57 

นิติศาสตร 35 37 3 - 75 

นิติศาสตร (จ.- ศ.) 67 78 57 - 202 

นิติศาสตร (ส.-อา.) 31 1 29 - 61 

รัฐศาสตร (จ.- ศ.) 30 - - - 30 

รัฐศาสตร (ส.-อา.) 6 - - - 6 

รัฐประศาสนศาสตร 26 4 3 - 33 

รัฐประศาสนศาสตร (จ.- ศ.) 51 62 51 - 164 

รัฐประศาสนศาสตร (ส.-อา.) 53 46 17 - 116 

คหกรรมศาสตร 5 - - - 5 

การพัฒนาชุมชน - - 70 - 70 

การพัฒนาชุมชน (ส.-อา.) - - 5 - 5 

รวม 338 254 254 0 846 

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ) จําแนกตามสาขาวิชา และรหัสนักศึกษา  
 

สาขาวชิา จํานวนนักศกึษา (จาํแนกตามรหสันกัศึกษา) 
51 50 49 48 < 47 รวม 

ภาษาอังกฤษ - - - - 5 5 

ภาษาอังกฤษ (จ.-ศ.) - - - 9 7 16 

ภาษาอังกฤษ (ส.-อา.) - - - - 5 5 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ - - 1 6 9 16 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (จ.-ศ.) - - - 7 - 7 

จิตวิทยา - - - - 1 1 

นิติศาสตร 64 55 - 81 38 238 

นิติศาสตร (จ.-ศ.) - - - 53 20 73 

นิติศาสตร (ส.-อา.) - - - 40 16 56 

รัฐศาสตร - - - 11 3 14 

รัฐศาสตร (จ.-ศ.) - - - 3 7 10 

รัฐประศาสนศาสตร - - 1 71 22 94 

รัฐประศาสนศาสตร (จ.-ศ.) - - 2 16 12 30 

รัฐประศาสนศาสตร (ส.-อา.) - - 10 71 10 91 

ศิลปกรรม (จ.-ศ.) - - - - 7 7 

ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป) - - - - 21 21 

ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกตศิลป) - - - - 2 2 

การพัฒนาชุมชน  - - - 19 4 23 

การพัฒนาชุมชน (ส.-อา.) - - - 8 - 8 

รวม 64 55 14 395 189 717 

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คา FTES นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2551 (ภาคปกติ)   
 

กลุมสาขาวิชา FTES  

สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 9056.19 

 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2551 จําแนกตามหลักสูตร 

หมายเหตุ : ขอมูลจาก Data Center ณ วนัที ่9 มีนาคม 2552 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ
ที่ 

หลักสูตร 

จํานวนนักศกึษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา (คน) รวม 

ภาคปกติ ภาคสมทบ 

1 รัฐประศาสนศาสตร 238 230 468 

2 นิติศาสตร 283 207 490 

3 ภาษาอังกฤษ 122 20 142 

5 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 173 22 195 

5 บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ

ศาสตร 

94 - 94 

6 ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 7 - 7 

7 ภาษาไทย 130 - 130 

8 จิตวิทยา 62 - 62 

9 ศิลปกรรม 132 22 154 

10 รัฐศาสตร 134 17 151 

รวม 1,375 518 1,893 



 

 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสรางความเช่ือมั่นศรัทธาของสังคมอันจะนําไปสูการจัด

การศึกษาที่มีคุณภาพในการแขงขันและอยูรอดไดอยางมั่นคงย่ันยืน ดังนั้นคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา  

คณะกรรมการมีบทบาทและหนาที่เกีย่วกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี ้

1.  กําหนดนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตรให

สอดคลองกับภารกิจและนโยบายของมหาวทิยาลัย 

2.  จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะและหลักสูตรที่ตอง

ดําเนนิการอยางตอเนื่อง 

3.  ดําเนนิการใหมีระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.  ติดตามตรวจสอบและใหคําแนะนําดานการประกนัคุณภาพการศึกษาแกหลักสูตรและ

หนวยงานในสังกัดคณะ 

5.  ดําเนนิการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

6.  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.  แตงต้ังบุคคลคณะบุคคลหรือคณะทํางาน เพื่อใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะ 

8. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ 

9. จัดทาํรายงานการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา  2551  เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย 

10. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวทิยาลัยมอบหมาย 

  

 ประธานกรรมการ   

มีหนาที่กํากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ   ใหดําเนินไปอยางมี   ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 

 รองประธานกรรมการ  

มีหนาที่กํากับดูแลและปฏิบัติงานตามที่ประธานมอบหมาย  และในกรณีประธานไมอยูหรือไม

อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานคนหน่ึงปฏิบัติหนาที่แทน 



 

 

 

 เลขานุการ  ใหมีหนาที่ดังตอไปนี ้

1.  จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่คณะกรรมการหรือประธาน

กําหนด 

2.  จัดเตรียมเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม 

3.  เก็บรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

4.  จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

5.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานในคณะและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกีย่วของเพื่อใหการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินไปดวยดี 

6.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 

 

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ  
 

 บุคลากรของคณะมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา บุคลากรทุกฝายทุกระดับใหความรวมมือเปนอยางดี 

 ทุกหลักสูตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการ มีการดําเนินงาน

อยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 
 

 แผนการดําเนนิงานในปการศึกษา 2551 
  

 คณะจะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให

สอดคลองกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยจะมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 



สวนท่ี 2 ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมินรายตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

= บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(รอยละ
หรือ 

สัดสวน 
ตัวหาร SAR กรรมการ 

ตัวบงช้ี 1.1 ระดับ 5   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี 1.2 รอยละ 90 
 

  3 คะแนน  
 

ตัวบงช้ี 2.1 ระดับ 6   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี 2.2 ระดับ 6   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี 2.3 ระดับ 4   3 คะแนน  

 

ตัวบงช้ี 2.4 
�+10% หรือ �-10%  

  1 คะแนน  
 

ตัวบงช้ี 2.5 

วุฒิปริญญาเอกรอยละ 10 

วุฒิปริญญาตรี�รอยละ 5 

 
 

 1 คะแนน  
 

 
 

 
 

ตัวบงช้ี 2.6 

รวมผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. 

และศ. รอยละ 17 

ผูดํารงตําแหนง รศ.ขึ้นไป รอยละ 4 

 

 

 1 คะแนน  
 

 
 

 
 

ตัวบงช้ี 2.7 ระดับ 5   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี 2.8 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี 2.9 รอยละ 78   2 คะแนน  

ตัวบงช้ี 2.10 รอยละ 80 
 

  2 คะแนน  
 

ตัวบงช้ี 2.11 3.50   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี 2.12 รอยละ 0.030 
 

  3 คะแนน  
 

ตัวบงช้ี  3.1 ระดับ 6   1 คะแนน  
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ตัวบงช้ี
คุณภาพ 

เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุ
เปาหมาย 

= บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(รอยละ
หรือ 

สัดสวน 
ตัวหาร SAR กรรมการ 

ตัวบงช้ี  3.2 ระดับ 3   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี  4.1 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี  4.2 มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี  4.3 25,000 บาท 
 

  3 คะแนน  
 

ตัวบงช้ี  4.4 รอยละ 10 
 

  3 คะแนน  
 

ตัวบงช้ี  5.1 ระดับ 5 ระดับ 7  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี  5.2 รอยละ 35 
110  x100 

70.25  3 คะแนน 3 คะแนน 
158 

ตัวบงช้ี  5.3 รอยละ 40 
62  x100 

43.97  3 คะแนน 3 คะแนน 
141 

ตัวบงช้ี  5.4 รอยละ 80 รอยละ 80.29  2 คะแนน 2 คะแนน 

ตัวบงช้ี  5.5 4 แหลง 7 แหลง  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี  6.1 ระดับ 4 ระดับ 6  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตัวบงช้ี  7.1 4 ขอ   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี  7.2 ระดับ 3   2 คะแนน  

ตัวบงช้ี  7.3 ระดับ 3   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี  7.4 ระดับ 3 ระดับ 4  3 คะแนน  

ตัวบงช้ี  7.5 ระดับ 3   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี  7.6 ระดับ 3   1 คะแนน  

ตัวบงช้ี 7.7 รอยละ 0.1 
 

  2 คะแนน  
 

ตัวบงช้ี  7.8 ระดับ 4   2 คะแนน  

ตัวบงช้ี  7.9 ระดับ 5   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี  8.1 ระดับ 7   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี  8.2 ระดับ 4   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี  9.1 ระดับ 5   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี  9.2 ระดับ 4   3 คะแนน  

ตัวบงช้ี  9.3 ระดับ 4   3 คะแนน  
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ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ   
 

องคประกอบ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
 

หมายเหต ุ
I P O รวม 

1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนการดําเนินการ 

- 3.00 3.00 3.00 ดีมาก  

2.  การเรียนการสอน 1.00 3.00 2.25 2.25 ดี  

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา -  2.00 -  2.00 พอใช  

4.  การวิจัย 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก  

5.  การบริการวิชาการแกสังคม 3.00 3.00 2.67 2.80 ดีมาก  

6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -  3.00 - 3.00 ดีมาก  

7.  การบริหารและการจัดการ 3.00 2.60 2.00 2.44 ดี  

8.  การเงินและงบประมาณ -  3.00 -  3.00 ดีมาก  

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ -  1.50 3.00 2.00 พอใช  

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.00 2.67 2.46 2.50 ดี  

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี    
หมายเหตุ     ผลการประเมิน   � 1.50  การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ            1.51-2.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

2.01-2.50  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี  2.51-3.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา    

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
 

หมายเหต ุ
I P O รวม 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  - - 2.25 2.25 ดี  

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา             

    ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา   
3.00 2.50 2.40 2.50 ดี 

 

   ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการ

อุดมศึกษา  
1.80 2.78 2.75 2.50 ดี 

 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูฯ  
- 3.00 - 3.00 ดีมาก 

 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 2.00 2.67 2.46 2.50 ดี  

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี    
หมายเหตุ     ผลการประเมิน   � 1.50  การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ            1.51-2.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

2.01-2.50  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี  2.51-3.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  

 

มุมมองดานบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

 
หมายเหต ุ

I P O รวม 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.00 2.50 2.25 2.31 ดี   

ดานกระบวนการภายใน - 2.43 3.00 2.60 ดีมาก   

ดานการเงิน 3.00 3.00 - 3.00 ดีมาก   

ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 1.67 3.00 2.50 2.55 ดีมาก   

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุก

องคประกอบ 
2.00 2.67 2.46 2.50 ดี 

  

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี    
หมายเหตุ     ผลการประเมิน   � 1.50  การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ            1.51-2.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับพอใช 

2.01-2.50  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดี  2.51-3.00  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพในระดับดีมาก 
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สรุปจุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะ 
 

องคประกอบ จุดแข็งและจดุออน ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงค และ
แผนการ 
ดําเนินการ 

จุดแข็ง  

  

จุดออน  

  

  
  

  

2. การเรียนการสอน จุดแข็ง  
  

จุดออน  
  

  

  

  

3. กิจกรรมการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา 

จุดแข็ง  

  

จุดออน  

  

  

  

4. การวิจยั จุดแข็ง  

  

จุดออน  
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องคประกอบ จุดแข็งและจดุออน ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
5. การบริการทาง
วิชาการแกสงัคม 

จุดแข็ง 
มีโครงการที่หลากหลาย และเปนที่ยอมรับ

ของสังคม 

แสวงหาความรวมมือกับองคกรภายนอก 

จัดกิจกรรมที่ใหบุคคลภายนอกไดมีสวน

รวมมากย่ิงขึ้น 

จุดออน 

ขาดการประเมินโครงการ และการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูใชบริการที่ครบถวน 

 6. การทํานบํุารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
มีโครงการรองรับ และมีงบประมาณสนับสนุน 

จัดกิจกรรมใหหลากหลายในเชิงรุก 

นอกเหนือจากกิจกรรมตามเทศกาลตาง ๆ 

จุดออน 
จํานวนโครงการยังมีนอย  

7. การบริการและการ
จัดการ 

จุดแข็ง  

  

จุดออน  
  

  

  

8. การเงินและ
งบประมาณ 

 

จุดแข็ง  

  

จุดออน  
  

  

  

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง  

  

จุดออน  
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จุดเดน วิธีปฏิบัติ และผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี หรือนวัตกรรม (ถามี) 
 

                               1………………………………………………………………..…………………………….……. 

                               2………………………………………………………………..………………………….…….… 

                               3………………………………………………………………...……………………………….… 

                               4………………………………………………………………………………………………….… 

                               5…………………………………………………………………………………………….……… 

 

ขอเสนอแนะเรงดวน 
 

                               1………………………………………………………………..…………………………….……. 

                               2………………………………………………………………..………………………….…….… 

                               3………………………………………………………………...……………………………….… 

                               4………………………………………………………………………………………………….… 

                               5…………………………………………………………………………………………….……… 
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ภาคผนวก 
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ผลการประเมินตามตัวบงช้ีของ สกอ.  
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวน การ

พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
ขอคนพบ 
      มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัว

บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจคณะดําเนินการได 7 ระดับ ดังนี้ 

     1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของคณะ ซึ่งพบใน

เอกสาร เชน ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2551, คูมืออาจารยที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และใน Website 

ของคณะ 

    2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนการดําเนินงานและ

แผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยหรือชาติ ดังนี้ คือ มี

การแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และมีการ

ประชุม 3 คร้ัง โดยมีการรับรองแผนกลยุทธในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แลว

นําเสนอมหาวิทยาลัย 

     3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนด

เปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  

รวมทั้งหมด 14 ตัวบงชี้  

     4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ กลาวคือ ภารกิจ

ดานผลิตบัณฑิต 7 ขอ คือ ดานวิจัย 2 ขอ ดานบริการวิชาการ 2 

ขอ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3 ขอ 

     5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร แลวรายงานผลตอผูบริหารและสภา

คาเปาหมาย 
: ระดับ 5  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ 7  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 3 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ 7  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 3 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

มหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส รวม 4 คร้ัง 

     6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการ

ดําเนินงานเปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนา

ของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตทุก

คร้ังที่จัดทําแผนปฏิบัติราชการ เชน นําเสนอไวในแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

     7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกล

ยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่องต้ังแตป 2550 
 
จุดเดน 
     มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรฯ อยางสม่ําเสมอ 

 
ขอเสนอแนะ 
     1. ควรมีการสรุปสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ แตละคร้ัง และเผยแพรในเว็บไซตของคณะ 

     2. ควรมีการวิเคราะหการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 

โดยแยกเปนประเด็นตาง ๆ เพื่อที่จะไดสังเคราะหใหเห็นภาพรวม 

ของกระบวนการพัฒนากลยุทธและแผนดําเนินงานไดชัดเจน

ย่ิงขึ้น  
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่

กําหนด 
ขอคนพบ 
           คณะกําหนดตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานไว 14 ตัวบงชี้ 

ดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย 14 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 100 
 
จุดเดน 
          คณะสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายทุกตัวบงชี้ 
 
ขอเสนอแนะ 
          ควรจะตองมีการทบทวนการกําหนดเปาหมายในแตละตัว

บงชี้ใหเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย และสะทอนใหเห็น

คุณภาพของการปฏิบัติงานของคณะไดมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 90  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: รอยละ 100   
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 3 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: รอยละ 100  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 3 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 

 

 

 



 

 

12
 
องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน    

 
ตัวบงชี้ 
     ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริการหลักสูตร 
 
ขอคนพบ 
มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริการหลักสูตรที่คณะ 
ดําเนินการได   6 ระดับ 

1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  
2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร

ในแผนการผลิตบัณฑิต  
3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหม

และการปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเรื่อง  

4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตร
ประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพ
เผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา  

5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ
หลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือ
ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

6.  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบ
ทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
        
จุดเดน 
     มีการพัฒนาหลักสูตรใหม และมีการทํางานวิจัยรองรับขอมูล
การพัฒนาหลักสูตร 
 
ขอเสนอแนะ 
            1. หลักสูตรควรมีการประเมินหลักสูตรใหครบตาม
กําหนด เพ่ือเปนขอมูลประสิทธิภาพของ นักศึกษา และบัณฑิต 
             2. ควรมีการทํางานวิจัย เพ่ือสนับสนุนการการเรียนการ
สอน ของหลักสูตร และวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือพัฒนารายวิชาตางๆ 
ตอไปในอนาคต  

คาเปาหมาย 
: ระดับ 7 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ 6  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ 6 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ 
     ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 
ขอคนพบ 
มีกระบวนการเรียนรูทีเนนผูเรียนเปนสําคัญที่คณะดําเนินการได  
6 ขอ  ดังน้ี 

1.  มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอน
ถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  

2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  

3.  มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการ
สอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  

4.  มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและ
หลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 

5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
สภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุก
หลักสูตร  

6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่อง
คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร  

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองทุกหลักสูตร  
 
จุดเดน 
              มีระบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางอยาง
เปนระบบ 
 
ขอเสนอแนะ 

ควรเขียน SAR ประกอบ เรื่องการใชสื่อและเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร กับ
ระบบ Suan Dusit Internet Broadcasting (SDIB) ทาง URL: 
http://sdib.dusit.ac.th/ ของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากมีระบบการ
เรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 
 

คาเปาหมาย 
: ระดับ 6 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ 6  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 3 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 

 
 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ 7  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 3  คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ 
     ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.3 มีหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนซึ่งบุคคลองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม โครงการ  
 
ขอคนพบ 
        มีหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคลองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวมที่คณะ
ดําเนินการได 4 ระดับ  ดังน้ี 

 
1.  มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรู

ในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  
2.  มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมี

ความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ 
หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  

3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่
กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการ
หรือหนวยงานภายนอก  

4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน
ภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  

 
จุดเดน 
                 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรู
และทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสตูร 
 
ขอเสนอแนะ 
                 1. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวน
รวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร เปนระบบ 
               2. ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 

คาเปาหมาย 
: ระดับ 4  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ 4  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 

 
 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ  4 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ 
     ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
 
ขอคนพบ 
               ตัวปรับคา FTES สาขา สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 
จํานวน 1.8 ตามเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอ
จํานวนอาจารยประจํา 
              ผลของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป
การศึกษา 2551 = > +10% หรือ < -10 % ของเกณฑมาตรฐาน 
 
แนวทางการพัฒนา 
               กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = FTES 
ระดับปริญญาตรี + (1.8 X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)  
 
ขอเสนอแนะ 
             ควรจัดทําแผนอัตรากําลังของอาจารยประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหสอดคลองกับแผนรับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: ระดับ/ขอ  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ/ขอ  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 1  คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 

 
 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ/ขอ  1  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 1 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ 
     ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.5  สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญาญาตรี  ปริญญาโท  
ปริญญาเอก  หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
 
ขอคนพบ 
            วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 1-19 หรือวุฒิปริญญา
เอกอยูระหวางรอยละ 20-29 แตวุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

 
แนวทางการพัฒนา 
           ควรมีการสนันสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: ระดับ/ขอ  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ/ขอ  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……1……. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ/ขอ…………  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ………1…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ 
     ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
 
ขอคนพบ 
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 1 - 19 หรือ  
วุฒิ ปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 20-29 แต  
วุฒิปริญญาตรี มากกวารอยละ 5 
ซึ่งคณะฯ มีจํานวนอาจารย 123 คน คิดเปนรอยละ 77.85 ผศ. 32 
คนคิดเปนรอยละ 20.25 รศ.  3 คน คิดเปนรอยละ 1.90  
 
 
ขอเสนอแนะ 
            ควรใหอาจารยพัฒนาศักยภาพ เชนทํางานวิจัย เขียน
หนังสือ/ตํารา เอกสารประกอบการสอนอยางตอเน่ือง และใหเขา
สูโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสูตําแหนงวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 1 - 19  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: รอยละ 1 - 19  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……1……. คะแนน 
 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: รอยละ 1 - 19 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ………1…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ 
     ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.7  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย 
 
ขอคนพบ 
มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารยที่คณะดําเนินการได 5 ระดับ  ดังน้ี 
 

1.  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
ไวเปนลายลักษณอักษร  

2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

3.  มกีารกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ  
               5.  ไมมีการวิเคราะหและสรุปปจจัยเสี่ยง รวมถึงจัดทํา
แผนปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดการทําผิดจรรยาบรรณและ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
 
จุดเดน 
        มีการจัดทําขอบังคับภายในหลักสูตรนิติศาสตร วาดวย 
จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 
 
ขอเสนอแนะ 
        1.  ควรมีการจัดทําการวิเคราะหและสรุปปจจัยเสี่ยง รวมถึง
จัดทําแผนปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดการทําผิดจรรยาบรรณและ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
         2.  การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดการทําผิด
จรรยาบรรณและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด ควรนําเสนอใน
ระดับมหาวิทยาลัย และดําเนินการในรูปของคณะกรรมการของ
คณะฯ 

คาเปาหมาย 
: ระดับ/ขอ 5 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ/ขอ 5 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ/ขอ 4  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ 
     ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.8  ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
ขอคนพบ 
ระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  คณะดําเนินการได   5 ขอ 

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการ
สอน 
              2. มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารย
คิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน 
              3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
              4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวที
แลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียน 
การสอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
จุดเดน 
           มีการสรางเครือขายดานการวิจัยกับหนวยงานภายนอก 
 
ขอเสนอแนะ 
          ควรสนับสนุนใหอาจารยสรางเครือขายทางการวิจัยเพ่ิมมาก
ขึ้นทั้งภายในคณะฯ ภายในมหวิทยาลัย และภายนอกคณะ และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 

คาเปาหมาย 
: ขอ 4 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ขอ  5  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 

 
 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ขอ  5 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ 
     ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.9  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบ 
อาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 
ขอคนพบ 
            รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มีจํานวนบัณฑิต 1,351 คน ตอจํานวนบัณฑิตที่จบ
ทั้งหมด 2,474 คนที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป  คิดเปนรอยละ 54.61   
 
 
ขอเสนอแนะ 
            1. ควรมีชองทางแนะแนวทางการหางาน หรือการทํา
อาชีพเสริม หรือมีการจัดโครงการตลาดนัดแรงงาน ใหตรงตาม
สาขาอาชีพของบัณฑิต 
           2. ควรมีการจัดอบรมทักษะใหกับนักศึกษา ช้ันปที่ 4 ใน
ดานตางๆ เชน ดานคอมพิวเตอร  ดานภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 
ดานบุคลิกภาพ ดานความเปนผูนํา และอื่นๆ ที่มีความเปน
เอกลักษณมากกวามหาวิทยาลัยอื่นๆ  
 
 
 

คาเปาหมาย 
: ระดับ/ขอ…………  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ/ขอ…………  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……1……. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ/ขอ…………  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ………1…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ 
     ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ 
 
ขอคนพบ 
   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรหลังจากจบการศึกษา 
ในปการศึกษา 2550 สามารถจําแนกบัณฑิตเฉพาะท่ีมีงานทําดวย
ระดับของเงินเดือน ตามเกณฑ กพ. ในป พ.ศ. 2550 เทากับ 7,940 
บาท(ตอเดือน) 

 
 
 
ขอเสนอแนะ 
 
            ควรมีการจัดอบรมทักษะใหกับนักศึกษา ช้ันปที่ 4 ในดาน
ตางๆ เชน ดานคอมพิวเตอร  ดานภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 ดาน
บุคลิกภาพ ดานความเปนผูนํา และอื่นๆ ที่มีความเปนเอกลักษณ
มากกวามหาวิทยาลัยอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหนักศึกษาไดรับ
เงินเดือนสูงเพ่ิมขึ้น 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 80 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: รอยละ 75 - 99 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……2……. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: รอยละ 75 - 99 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ……2……. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ 
     ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
ขอคนพบ 
   ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดทําการสํารวจความพึง
พอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตที่
ทํางานแลว ในปการศึกษา 2549 โดยทําการสุมตัวอยางจาก
นายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตที่เก่ียวของกับบัณฑิตกลุม
สาขา วิชามนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร  จากการตอบ
แบบสอบถามและเก็บขอมูลทางโทรศัพท จํานวน 488 คน 
สามารถสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจโดยรวมที่ 4.04  จาก 
คาเฉล่ียระดับ 5  

 
 
ขอเสนอแนะ 
             1.  ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป
อยางตอเน่ืองทุกป 
            2.  เพ่ือความสะดวกอาจมีการประเมินผานทาง Website 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เรื่องการสําควรความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต หรือเรื่องอื่นๆ 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: >= 3.50  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
:  >= 3.50 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: >= 4.04 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงชี้ 
     ท่ี 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ท่ีพบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงชี้ 

ผลการประเมิน          
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 
5 ป ที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม 
และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 
ขอคนพบ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนักศึกษาปจจุบันและศิษย
เกาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม  จํานวน  116 คน  (มนส .  2.12.0.1) โดยมีจํานวน
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดในรอบ 5 ปที่ผานมา 13,130 
คน (มนส. 2.12.0.2 และ มนส. 2.12.0.3) คิดเปน (116 x 100) / 
13,130 เทากับ รอยละ 0.88 
 
จุดเดน 
            มีนักศึกษาไดรับรางวัลอยางตอเน่ือง 
 
ขอเสนอแนะ 
            1.  ควรมีการสงเสริมการใหนักศึกษา เขาแขงขัน ประกวด 
แสดงความสามารถอยางตอเน่ือง 
            2.  ควรมีการมอบหมายใหแตละหลักสูตร  ศึกษาขอมูล
เพ่ือทําแผนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เพ่ือเขาสูเวที
การแขงขันภายนอก เพ่ือสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับรางวัลเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น 
 
 

คาเปาหมาย 
: >= 0.030  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: >= 0.030 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 

 
 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: >= 0.030 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย 
 สูงกวาเปาหมาย 
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องคประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ขอคนพบ 
มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

คณะดําเนินการได 6 ระดับ ดังนี้ 

     1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 ทุก

หลักสูตร โดยใชแบบสํารวจของคณะ ที่ประกอบดวยคําถาม

เก่ียวกับขอมูล และความตองการจําเปนของนักศึกษา แลว

ดําเนินการรวบรวมขอมูลในวันปฐมนิเทศ  

     2. มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

พฒันาการเรียนรูของนักศึกษา ทั้งในสวนท่ีเปนการจัดของ

มหาวิทยาลัย ไดแก หองสมุด สระวายน้ํา ศูนยออกกําลังกาย 

Virtual-Library และในสวนของคณะไดแก อาจารยสามารถ

อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในดานการติดตอ/ใหบริการดาน

วิชาการกับนักศึกษาหลายชองทาง ไดแก กําหนดเวลาให

นักศึกษาพบ Website ของคณะ e-mail ใน e-portfolio 

     3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของ

นักศึกษาโดยคณะไดจัดพื้นที่บริเวณรอบ ๆ อาคาร สําหรับให

นักศึกษาจัดทํากิจกรรมที่เนนคุณภาพชีวิต และกิจกรรมดาน

ศาสนา เชน หองละหมาด และดูแลความเรียบรอยของหองเรียน 

เชน อุปกรณไฟฟาที่พรอมในการใชงานของนักศึกษา 

     4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา โดยคณะจัดใหมี

อาจารยที่ปรึกษาประจําหลักสูตรจํานวน 67 ตอนเรียน มีคูมือ

อาจารยที่ปรึกษาสําหรับเปนแนวปฏิบัติ มีการกําหนดชองทาง

และเวลาใหคําปรึกษา รวมทั้งแผนกิจกรรมใหคําปรึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับแผนพัฒนานักศึกษา 

     5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ

ศิษยเกา โดยคณะมีบริการขอมูลขาวสารผานชองทางตาง ๆ ดังนี้ 

คือ Website เคร่ืองมือส่ือสารรูปแบบตาง ๆ เชน โทรศัพท e-mail 

เอกสารเผยแพรผานหลักสูตรและประกาศ การจัดประชุมกลุม

นักศึกษาของหลักสูตร และทางส่ือมวลชนตาง ๆ  

     6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการแก

นักศึกษาและศิษยเกา ในโครงการเตรียมฝกประสบการณและ

คาเปาหมาย 
: ระดับ 6  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ 6 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 1 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 
  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ 6 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 1 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

  เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรตาง ๆ 

รวม 12 โครงการ 

 
จุดเดน 
           มีการกําหนดชองทางใหนักศึกษาพบอาจารยไดมาก และ

อาจารยมีความเสียสละ โดยใชเคร่ืองมือส่ือสารของตนเองทําให

นักศึกษามีโอกาสเขาถึงอาจารยไดมาก 

 
ขอเสนอแนะ 
   1. ควรมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาทุกช้ันป 

และควรสํารวจความเห็นของศิษยเกา โดยอาจใหแสดงความเห็น

ผานทางเว็บไซตของคณะ 

    2. คณะควรหาปจจัยสนบัสนุนการทํางานของอาจารยที่ได

เสียสละใชเคร่ืองมือส่ือสารของตนเอง เชน โทรศัพทเคล่ือนที่ ทํา

ใหนักศึกษาติดตอไดสะดวก 

    3. ควรประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ือง คือ การ

จัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการ

เรียนรูของนักศึกษา การจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริม

คุณภาพชีวิตของนักศึกษา  การจัดบริการใหคําปรึกษาแก

นักศึกษา  การบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา

และศิษยเกา  การจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทาง

วิชาการแกนักศึกษาและศิษยเกา และนําผลการประเมินคุณภาพ

ของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษย

เกา 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลอง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
ขอคนพบ 
     มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลอง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยดําเนินการได 4 ขอ ดังนี้ 

     1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ

วิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยกําหนดไวใน

มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

     2. มีการสงเสริมใหหลักสูตรและคณะกรรมการนักศึกษา

ประจําคณะจัดกิจกรรมนักศึกษา ครบท้ัง 5 ประเภท ดังนี้ คือ 

กิจกรรมวิชาการ   กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ   

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม   กิจกรรม

นันทนาการ  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม    

     3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม 

ทั้งที่จัดโดยคณะและคณะกรรมการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร โดยไดติดตามการดําเนินงานต้ังแตกอน

ดําเนินงาน ระหวางดําเนินงาน  มีการนําเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ และเม่ือส้ินสุดโครงการ/กิจกรรม มี

การเสนอเปนรายงานและสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม เม่ือ

ส้ินปการศึกษา 2551 และส้ินปงบประมาณ 2551 

     4. มีการนําผลการประเมินกิจกรรม ป 2550 ไปปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ป 2552  
 
จุดเดน 
     มีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรม โดยใหนักศึกษาเปน

ผูรายงาน 

 
ขอเสนอแนะ 
     ควรมีการนําผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห สังเคราะห 

เพื่อใหเห็นภาพรวมของกิจกรรมและสรางองคความรูที่ไดจากการ

จัดกิจกรรมทุกดาน 

คาเปาหมาย 
: ระดับ 3  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ 4 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 3 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

เทากับเปาหมาย 

สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ 4  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 3 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

4.3 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย/งานสรางสรรคเงินสนับสน

งานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก  สถาบัน

จํานวนอาจารยประจํา 

 
ขอคนพบ 
          ในปการศึกษา 2551 คณะมีอาจารยประจํารวม 141 คน 

ไดรับเงินสนับสนุนการทําวิจัย รวมทั้งส้ินเปนเงิน 18,601,183 

บาท โดยมีแหลงเงินทุนดังนี้ 

           จากภายในมหาวิทยาลัย 6,257,333 บาท 

           จากแหล ง เ งินทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  เปน เงิน 

12,343,850 บาท แบงเปน 

- แหลงทุนภายในประเทศ เปนเงิน 1,596,000 บาท 

- หนวยงานภาคอุตสาหกรรม  กระทรวง  จังหวัด   

เปนเงิน 9,124,850 บาท 

- หนวยงานเอกชน เปนเงิน 1,573,000 บาท 

- อื่น ๆ เปนเงิน 50,000 บาท 

 
จุดเดน 
       ทางคณะไดรับเงินสนับสนุนการทําวิจัยทั้งจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเปนอยางดี  
 
แนวทางการพัฒนา 
       

 
ขอเสนอแนะ 
      ควรมีการวิเคราะหการกระจายของการไดรับทุน และ

สนับสนุนบุคลากรท่ียังไมไดรับจัดสรรทุน ใหไดมีโอกาสรับทุน

เพื่อพัฒนาตอไป 

 

คาเปาหมาย 
: 25,000 บาท 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: 131,923.28 บาท  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……3……. คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: 131,923.28 บาท 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: … 3……. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการ

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใช

ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน

อาจารยประจํา 
 
ขอคนพบ 
ในป 2551 คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ / เผยแพร / ใชประโยชนใน

ระดับชาติ 49 เร่ือง ระดับนานาชาติ 3 เร่ือง และงานสรางสรรคที่

ตีพิมพ / เผยแพร ในระดับชาติ 8 เร่ือง รวม 60 เร่ือง 

(60 / 141) x100 = 42.55% 
 
จุดเดน 
ผลงานวิจัยของอาจารยมีจํานวนไมมอย และมีคุณภาพในระดับ

ดี  
 
ขอเสนอแนะ 
จัดการประชุมวิชาการ หรือจัดทําวารสารทางวิชาการ โดยเชิญ

ผูเช่ียวชาญจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการจัด เปนการ

ชองทางใหบุคลากรไดแสดงผลงาน 

 

 

 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 10  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: รอยละ 42.55 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……3……. คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: รอยละ 42.55 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ……3……. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 

 

ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของสถาบัน 
 
ขอคนพบ 
   มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของสถาบัน คณะดําเนินการได .....7........ระดับ ดังนี้ 

1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผน

ดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม  

- พบหลักฐานในแผนปฏิบัติราชการ 

 

2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงาน

ดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนท่ีกําหนด  

- พบหลักฐานในแผนปฏิบัติราชการ 

 

3.  มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม  

- พบหลักฐานในแผนปฏิบัติราชการ 

 

4.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  

- พบหลักฐานในฐานขอมูล internet แตมีการ

ประเมินผลไมครบทุกโครงการ 

 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการ

วิชาการแกสังคม  

- มีเพียงบางโครงการที่มีการนําผลการประเมิน   

ไปปรับปรุง ไดแก โครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวน

ทองถ่ินสูชุมชน 

6.  มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการ

บริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

-   มีแผนการเช่ือมโยงจากรายงานการประเมินโครงการ 

และการสํารวจความพึงพอใจ  แตมีไมครบทุกโครงการ 

คาเปาหมาย 
: ระดับ…5………  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ…7………  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……3……. คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ…7………  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ……3……. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

 

7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไป

พิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง และบูรณาการระหวางการ

บริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน 

                - มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจมาพัฒนา

โครงการและเชื่อมโยงกับภารกิจอื่น ๆ ไดแก การสอนและการ

วิจัย แตมีไมครบทุกโครงการ 
 
จุดเดน 
       ทางคณะมีโครงการที่หลากหลาย และมีการวางแผน

ลวงหนาโดยสอดคลองกับยุทธศาสตรและเปาประสงคของ

มหาวิทยาลัย 
 
ขอเสนอแนะ 
    ควรมีการสรุปและประเมินผลในทุกโครงการ เพื่อเปนขอมูลใน

การวิเคราะหและพัฒนาการจัดทําแผนและโครงการในปถัดไป

อยางมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

5.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
 
ขอคนพบ 
ตัวเปรียบเทียบทั้งหมด (อาจารยประจํา +เรียนตอ) = 158 คน 

     ( 111 / 158 ) x 100 = 70.25% 
 
จุดเดน 
     อาจารยไดรับการยอมรับจากสมาคมวิชาชีพและสังคม

ภายนอก 
 
ขอเสนอแนะ 
    จัดใหมีการประชุมวิชาการเพื่อสรางเครือขายวิชาการ                

เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงศักยภาพทางวิชาการ                      

และเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในชุมชนวิชาการ 

 

 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 35  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: รอยละ 70.89 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……3……. คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 

 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: รอยละ 70.25 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ……3……. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

5.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 

 
ขอคนพบ 
    จํานวนโครงการในฐานขอมูล (internet) และตัวเลม SAR 

แตกตางกัน (ยึดตามเลม SAR ที่มีหลักฐานอางอิง จํานวน 62 

โครงการ) มีอาจารยประจํา 141 คน  

 

         ( 62 / 141 ) x 100  =  43.97% 
 
จุดเดน 
   ทางคณะมีโครงการที่หลากหลาย ตอบสนองความตองการ

ของสังคมในหลายแงมุม ทั้งทางดานภาษา ดนตรี ศิลปะ และ

ทางสังคม 
 
ขอเสนอแนะ 
    หลายโครงการที่มีหลักการท่ีดีมาก แตทําเพียงปละหนึ่งคร้ัง 

เชน โครงการคายพัฒนา เปนตน โครงการเดียวกันจึงควรจะจัด

ไดหลายคร้ังในหนึ่งป แตอาจจะเปล่ียนกลุมเปาหมาย หรือผูที่

เขารวมกิจกรรมใหกวางขวางขึ้น   

 

 

 

 

 

 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 40   
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: รอยละ 43.97   
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……3……. คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: รอยละ 43.97   
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ……3……. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
ขอคนพบ 
    มีการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับบริการเพียง 3 โครงการ

จากทั้งหมด 62 โครงการ จึงอาจนําไปใชวิเคราะหคาความ   

พึงพอใจของผูเขารับบริการไดไมครบถวนสมบูรณ  

    จาก 3 โครงการไดคาความพึงพอใจเฉล่ีย รอยละ 80.29 
 
จุดเดน 
     มีโครงการท่ีหลากหลาย  
 
ขอเสนอแนะ 
     เพิ่มการสรุปและประเมินความพึงพอใจในทุกโครงการจะทํา

ใหทราบผลการวิเคราะหที่แมนยํามากย่ิงขึ้น อันจะเปนประโยชน

ในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการในปถัดไป 

 

 

 

 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 80 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: รอยละ 80.29 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……2……. คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: รอยละ 80.29 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ……2……. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
ขอคนพบ 

- พบหลักฐานในฐานขอมูล internet 3 แหลง คือ โครงการ

ที่ วัดพุทธ รัตนาราม  สถาบันขง จ้ือ  และโครงการ ท่ี

มหาวิทยาลัยกวางสี 

- *ไดหลักฐานจากการสัมภาษณเพิ่ม 4 แหลง คือ HSK , 

การสอบเทียบเกรดดนตรี, การสอนดนตรีแกบุคคลทั่วไป 

และโครงการสอนภาษาอังกฤษกับเจาหนาที่จากประเทศ

ลาว ( พิจารณาเพิ่มเติม MOU) ตองเพิ่มเติมหลักฐาน 
 
จุดเดน 
   บุคลากรไดใชความรูความสามารถใหเกิดประโยชนตอวิชาชีพ 

และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขยายความรวมมือกับองคกรหรือสถาบันอื่น ๆ ให

กวางขวางและหลากหลายมากย่ิงขึ้น เชน การสอบวัด

ระดับภาษาอื่น ๆ (ญี่ปุน เยอรมัน) การจดัแขงขันดาน

ดนตรี หรือ ศิลปะ เปนตน 

2. บางโครงการที่เร่ิมปฏิบัติงานแลว ถามีภาพของ

กิจกรรมจะทําใหภาพรวมของโครงการสมบูรณมาก

ย่ิงขึ้น  

 

 

คาเปาหมาย 
:     4  แหลง  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
:    7  แหลง 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……3……. คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
:    3  แหลง  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: …2………. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
 

 



 

 

37
 
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 

ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ขอคนพบ 
1. มีนโยบาย แผลกลยุทธ คณะผูทํางานและโครงการท่ี

สอดคล อ ง กันและสอดคล อ ง กับ เป าประสงค ของ

มหาวิทยาลัย  (แผนปฏิบัติราชการ ฯ)  

2. มีการวิเคราะหความสอดคลอง ในรายงานโครงการ 

3. มีการบูรณาการการเรียนและการวิจัย 

4. มีการสงเสริมจากทางคณะ ทั้งบรรยากาศและงบประมาณ 

5. มีการกําหนดมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ เชน การสอบเทียบ

เกรดดนตรี, การสอบ HSK 

6. มีการเผยแพรผลงาน เชน โครงการของสถาบันขงจื้อ 

โครงการแลกเปล่ียนศิลปการแสดงพื้นบานนานาชาติ          

ที่บัลกาเรีย เปนตน 
 
จุดเดน 
     มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ 

เชน กิจกรรมของสถาบันขงจ้ือ, โครงการแลกเปล่ียน ฯ   

ที่  บัลกาเรีย เปนตน 

 
ขอเสนอแนะ 
     มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเปดโอกาสใหนักศึกษา

และบุคคลภายนอกไดมีสวนรวมมากขึ้น เชน การจัดทัศนศึกษาท่ี

ประเทศจีนในเชิงวัฒนธรรม ในลักษณะของทัวร ทั้งไดรายไดและ

ใหสถาบันเปนที่รูจัก 

 
 
 

 

 

คาเปาหมาย 
: ระดับ 4  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ 6  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……3……. คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ 4  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ……2……. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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 องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 

 

ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.1 คณะกรรมการประจําคณะใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันได ในระดับ

สากล   
ขอคนพบ 
      คณะกรรมการบริหารคณะใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการและสามารถผลักดันมหาวิทยาลัยใหแขงขันได ใน

ระดับสากล  คณณะดําเนินการได 4 ขอ  คือขอ1 ขอ  2 ขอ 4  

และขอ 5 ดังนี้ 

1.  คณะกรรมรมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 

ยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย  

 2. คณะกรรมการมีการติดตามผลการดําเนินงานตาม

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมากกวาปละ 2 คร้ัง โดย

คณะกรรมการ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยปละ 4 คร้ัง  

 3.  มีการประชุมคณะกรรมการอยางตํ่ารอยละ 80 ของ

แผน  ในการประชุมแตละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอย

กวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยอยางนอย 7 วันกอนการประชุม  

4.  คณบดีโดยคณะกรรมการติดตามกํากับและ

ประเมินผลของมหาวิทยาลัย 

5. คณะมีการการดําเนินงบโดยใชหลักธรรมาพิบาล

และสงเสริมบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาพิบาล 

 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรปรับการเขียน SAR ใหมีความละเอียดมองเห็น

ขั้นตอนที่มาของผล เชน คณะกรรมการประจําคณะ

ประชุม 10 คร้ังจากแผนการประชุมที่กําหนดไว 10 คร้ัง

คิดเปนรอยละ 100 (10) 

2. คอยติดตามหรือหาวิธีการใหคณะกรรมการเขารวม

ประชุมเปนไปตาม สกอ คือ รอยละ 80 ของ

คณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

คาเปาหมาย 
: 4  ขอ 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: 5 ขอ 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 3 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: 4 ขอ  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 2 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
ขอคนพบ 
 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ สถาบันดําเนินการได 

3ระดับ ดังนี้ 

1.   มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส 

ตรวจสอบได ทุกระดับโดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

กําหนดคุณสมบัติ การแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหา

กระบวนการสรรหาและประกาศผล ทั้งนี้ไดมีการประกาศหรือ

ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบใหชัดเจน 

2.   ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภบิาล

และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะ

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.   มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการ

ปฏิบัติงานของคณบดีที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับโดย

คณะกรรมการติดตามกํากับและประเมินผลการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย  

 
ขอเสนอแนะ 
              ควรมีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของ

คณะตามผลการประเมินและการดําเนินการตามอยางครบถวน 

คาเปาหมาย 
: ระดับ 3  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ 4  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 2 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ 3  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 2 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.3 มีการพัฒนาคณะสูองคการเรียนรู 
ขอคนพบ 
มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู คณะดําเนินการได 4 ระดับ 

ดังนี้ 

1.  มีการจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการ

เรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบัน

รับทราบจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย

ทางสังคมศาสตรอยางมีสวนรวม และโครงการพัฒนาความรูการ

บริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน 

2.   มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50  

3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายสําเร็จทั้ง 2 โครงการคิดเปนโดย

ดําเนินการได 

4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 

โดยมีเอกสารสรุปผลการติดตามความสําเร็จของการจัดการ

ความรู 

 
ขอเสนอแนะ 
           คว รนํ า ผลกา รป ระ เ มิ น ไปป รับ ใ ช ใ นกา ร พัฒนา

กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ 

และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

 

คาเปาหมาย 
: ระดับ   3  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ 4  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
:   3 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ  4  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 3  คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 

และธํารงรักษาไวให  บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ขอคนพบ 
   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา 

และธํารงรักษาไวให  บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  คณะ

ดําเนินการได 5 ระดับ ดังนี้ 

1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปน

รูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  ซึ่งมหาวิทยาลัย

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2552 – 2556  โดยมี

คณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ตามคําส่ังที่ 

19/2551 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551  

 2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี

เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การ

จัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ

สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง

วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญ

กําลังใจ  มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากร

ที่มีคุณภาพ  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิตวาดวยจรรยาบรรณ  

3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และ

สรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และอยูอยางมีความสุข เชน กองทุนสะสมเล้ียงชีพสําหรับ

บุคลากร โครงการตรวจสุขภาพประจําปทุกป จัดตกแตงอาคาร

สถานท่ี หองทํางานมีอุปกรณอํานวยความสะดวก หองพยาบาล

และมีแพทยประจําทุกวันจันทรและวันพฤหัสบดี 

4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงให

มีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็ว

ตามสายงาน เชน มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลของคณะ 

คือ ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา ชาตตระกูล แลอาจารยพิเชษฐ 

สุนทรโชติ ไดรับรางวัล  รองศาสตราจารย ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย 

ไดรับประกาศเกียรติคุณสําหรับผูทําประโยชนใหแก

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2551 ทั้งนี้มีการทําประชาสัมพันธ

คาเปาหมาย 
: ระดับ 3  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ 5  
 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 3 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ 5  
 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 3 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

และพิจารณาความดีความชอบเปนกรณี 

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ

อยางเปนระบบ  

 
ขอเสนอแนะ 
       ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเสนอ

คณะกรรมการบริหารคณะ และจัดทําแนวทางการพัฒนาใหดีขึ้น 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน

และการวิจัย 
ขอคนพบ 
   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ

สอนและการวิจัย คณะดําเนินการได 6 ระดับ ดังนี้ 

1.  มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจ  โดยใชนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใชของมหาวิทยาลัย 

2.  มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ โดยใชระบบ

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย ทั้งในระบบ Manual และศูนยขอมูล

กลาง (data center) ซึ่งอยูในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ของมหาวิทยาลัย 

3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของ

ระบบฐานขอมูล โดยผูประเมินจากภายนอก MSEC และ UIS 

4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล โดย

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูประเมิน ระบบ

บริหารการศึกษาโดย First Logic  

5.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุง

ระบบฐานขอมูล โยทีมที่ปรึกษาจากภายนอกมหาวิทยาลัย คือ 

ผูเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี รับผิดชอบในการปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูล 

 6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย

ผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 
จุดเดน 
   ระบบฐานขอมูลที่ ดีนําสมัยและนํามาใชประโยชนในการ

ตัดสินใจทางการบริหารไดดี มีความหลากหลายของระบบ

ฐานขอมูล 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: ระดับ 6  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ  6 
 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 3 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

  เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ 6  
 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 3 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

  เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

 
ขอเสนอแนะ 
 

ควรเช่ือมโยงเครือขายของขอมูลใหครอบคลุมถึงระบบหลักสูตร

และบุคคลเพื่อรองรับการพัฒนาระบบการพัฒนาหลักสูตร และ

ระดับบุคลากร (portfolio) 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา 

มีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน 
ขอคนพบ 
     ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามา 

มีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน คณะดําเนินการได 

2 ระดับ  ดังนี้ 

             1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง

โปรงใส  ผานชองทางตาง  ๆ  คือ  เอกสารส่ิงพิมพ  เว็บไซด 

นิทรรศการ 

 2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผาน

ชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง 

โดยคณะดําเนินการ  3 ชองทาง  ไดแก  โทรศัพท  เว็บไซต 

จดหมาย   

 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการ
บริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยาง

เปนรูปธรรม  

2. ควรมีที่ปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน

อยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 

คร้ัง 

3. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตาม ตรวจสอบโดย

ภาคประชาชน 

 

 

 

คาเปาหมาย 
: ระดับ  3  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ  3 
 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 1  คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

  เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ  2 
 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
:  1   คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

  เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ขอคนพบ 
     คณะมีอาจารยทั้งหมด 158 คน มีผูไดรับรางวัลและประกาศ

เกียรติคุณ 3 คน คือ 

1. รศ.ดร.สุขม  เฉลยทรัพย  รางวัลประกาศเกียรติคุณ  

สําหรับผูทําคุณประโยชนใหแกกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจําปงบประมาณ 2551 

2. ผศ.พิเชษฐ  สุนทรโชติ  รางวัลผลงานวิจยัดี  เร่ือง

การศึกษาภาพจิตกรรมสีน้ําของสวัสด์ิ ตันติสุข 

3. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา ชาตตระกูล รางวัลเกียรติ

บัตรบุคลากรดีเดน 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยของคณะ ไดเขารวม

นําเสนอผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ

หรือนานาชาติ  

2. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูกับในคณะและระหวางคณะ  

รวมทั้งมียกยองชมเชย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 0.1  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: รอยละ 1.90  
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 2 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: รอยละ 1.80 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 2คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 
ขอคนพบ 
   มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา สถาบันดําเนินการได 4 ระดับ ดังนี้ 

1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย

คณบดีและตัวแทนของหลักสูตรรวมเปนคณะกรรมการ โดย

คณบดีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายในการบริหาร

ความเส่ียง โดยมีคณะกรรมการทั้งหมด .............คน 

2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบ

ตอโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานจัดระดับของ

ความเส่ียงโดยมีการจัดทําตารางวิเคราะหไวชัดเจน  และ

จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง   โดยแผน

ดังกลาวไดกําหนดมาตรการในการสรางความรู ความเขาใจ

ใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง และการ

ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นอยางเปน

รูปธรรมชัดเจน 

4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
ขอเสนอแนะ 
       มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 

ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดี 

 

คาเปาหมาย 
: ระดับ  4 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ   4 
 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
:    2 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

  เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ   5 
 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
:     3 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

  เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของ

ระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ขอคนพบ 
   ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของ

ระดับองคกรสูระดับบุคคล  คณะดําเนินการได  8 ระดับ  

1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการ

ประเมินผลภายในคณะ  โดยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของคณะ ประจําปงบประมาณ 2551 

2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะตอเนื่อง 

ต้ังแตปการศึกษา 2550-2551  

3.  มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายตามพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  โดยเช่ือมโยงกับเปาประสงคและ

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

4.  มีการจัดทํา Strategy Map โดยกําหนดเปาประสงค

ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับหนวยงานให

เช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

 5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยในระดับคณะ โดยมีการประชุมคณะเพ่ือใหคณาจารย

รับทราบและดําเนินการ 

 6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตาม

ตัวช้ีวัดและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและ

เปาหมายตามคํารับรอง 

               8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของ

ผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
 
 

 

คาเปาหมาย 
: ระดับ 5 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ  8 
 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
:        3  คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ  8 
 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
:   3  คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

  สูงกวาเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ 

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอคนพบ 
   มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ 

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ   

สถาบันดําเนินการได   7 ระดับ 

1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการ

จัดสรร และการวางแผนการใชเงิน อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส  

ตรวจสอบได . 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหาร 

สามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยาง 

นอยปละ 2 คร้ัง  

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะห 

คาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง การเงินและความม่ันคงของ

องคการอยางตอเนื่อง  

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา 

หนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินให 

ตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการ

วางแผนและการตัดสินใจ  
 
ขอเสนอแนะ 
            1. ควรจัดทํารายงานการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน

ประจําปงบประมาณ เปนรายไตรมาส 

           2.   ควรมีคณะกรรมการติดตามการใชจายเงิน

งบประมาณคณะ  เพื่อติดตามการใชงบดําเนินงานโครงการ

ตางๆ ของหลักสูตร 

คาเปาหมาย 
: ระดับ  7 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ 7 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ……3……. คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ  7  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ……3……. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
 
ขอคนพบ 
  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 

คณะดําเนินการได  5 ระดับ ดังนี้ 

1.   มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช

ทรัพยากรของสถาบัน 

2.   มีผลการวิ เคราะหความต องการในการใช

ทรัพยากรของสถาบัน 

3.   มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นใน

สถาบัน 

4.   มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น

นอกสถาบัน 

5.   ไมมีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใช

ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  

 
ขอเสนอแนะ 

1.    ควรจัดทําผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจาก

การใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน ทั้งภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย 

               2.    ควรมีการจัดทํารายงานการประชุมของ

คณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ

มนุษยฯ 

คาเปาหมาย 
: ระดับ 4  
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ 4 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: ………3…. คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 

 
 
 
ผลการประเมินของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ 4 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: ………3…. คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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องคประกอบที่ 9  การประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ 

กระบวนการบริหารการศึกษา 
ขอคนพบ 
     มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง 

ของกระบวนการบริหารการศึกษา  โดยคณะฯ ดําเนินการ 

ได 6 ระดับ แตขาดระดับที่ 2  ดังนี้ 

     1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  ในระดับคณะฯ 

ซึ่งระบบการประกันคุณภาพภายในไดนําทฤษฎีระบบ (System 

Theory) กับงานประกันคุณภาพมารวมกันเพื่อใชในการประกัน

คุณภาพภายในใหสอดคลองกับบริบท (Context) ปจจัยนําเขา 

(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ 

(Outcome) ซึ่งเม่ือประมวลความสัมพันธในองคประกอบของ

ระบบการบริหารจัดการในระดับคณะได และมีนโยบายให

หลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรดวย 

       3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่

สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่

เก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

      4.  ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการ

ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพ

อยางตอเนื่องเปนประจํา ต้ังแตปการศึกษา 2548,  2549, 2550  

และไดมีรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

เชน ประจําปการศึกษา 2550  

      5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน เชน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 7/2551 มีการนําเสนอ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 

2550   

    6.  มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ระบบฐานขอมูลของคณะฯ ประจําปการศึกษา 2551 

คาเปาหมาย 
: ระดับ  7 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ/ขอ   7 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
:  3 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ 6 ขาดระดับ 2 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
: 1 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

    7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษารวมกัน 18  

สถาบัน และมีการนักศึกษาไปอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาดวย 
 
จุดเดน 
      มีการจัดทําระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 

อยางตอเนื่อง มีเปาหมายจัดทําการประกันคุณภาพใน ทั้งใน 

ระดับบุคคล และนักศึกษา ทั้งยังสงเสริมใหนักศึกษามีความรู 

และความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพดวย 
 
แนวทางการพัฒนา 
- 
 
ขอเสนอแนะ 
- 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน

คุณภาพแกนักศึกษา 
 
ขอคนพบ 
    มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน

คุณภาพแกนักศึกษา  โดยคณะฯ ดําเนินการได  6  ระดับ ดังนี้  

     1. มีการแตง ต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

นักศึกษาประจําคณะ  เพื่อสนับสนุนในการใหความรู  ให

คําปรึกษา ดูแล สงเสริม สนับสนุน ใหนักศึกษา หลังจากการ

คัดเลือกคณะกรรมการกิจการนักศึกษาประจําคณะฯ แลว ไดมี

การใหความรูแกคณะทํางาน โดยคณบดี และอาจารยที่ปรึกษา  

     2.  มีอาจารยที่ปรึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ใหความรูแกนักศึกษาในกระบวนการผลิตเพื่อใหไดคุณภาพกับ    

การดําเนินงานโครงการที่นักศึกษาขอจัดทําและดําเนินการ 

    3.  ไดจัดสงนักศึกษาไปเขารวมการฝกอบรมผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วันที่ 28 – 29 เมษายน 2552 และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยกองกิจการนักศึกษา ไดจัด

กิจกรรมสงเสริมความรูดานประกันคุณภาพแกกรรมการ

นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ซึ่งมีตัวแทนของ

นักศึกษาหลักสูตรตางๆไดเขารวมโครงการสงเสริมความรูดาน

ประกันคุณภาพ ระหวางวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2552  

    4.  นักศึกษาไดใชกระบวนการติดตามการประเมินกิจกรรม 

และ   มีการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทํางานและ

กิจกรรม 

     5.  ไดมีการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน

และระหวางสถาบัน โดยการลงนามในบันทึกขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

นักศึกษา 18 สถาบัน 

     6.  นักศึกษามีสวนรวมในการเปนผูดําเนินกิจกรรมโครงการ 

โดยใชระบบอาจารยที่ปรึกษาเปนที่ปรึกษาและติดตาม เม่ือ

ดําเนินการเสร็จส้ิน มอบนักศึกษาเปนผูจัดทํารายงานผลการจัด

กิจกรรม 

   

คาเปาหมาย 
: ระดับ/ขอ  4 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ/ขอ 6 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
: 3 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ/ขอ 6  
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
:  3 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 
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ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

  

จุดเดน 
    -  
 
แนวทางการพัฒนา 
   - 
 

 
ขอเสนอแนะ 
    นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการประกันคุณภาพ นําความรูและ

ประสบการณมาถายทอดโดยผานกิจกรรม/โครงการที่นักศึกษา

ดําเนินการ  

 

 

 



 

 

55
 
 

ตัวบงช้ี 
     ที่ 

รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน      
ตนเอง 

ผลประเมินของ
คณะกรรมการ 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ขอคนพบ 
   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะฯ ดําเนินการได  5  ระดับ  ดังนี้ 

      1.   ไดดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะอยางตอเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยมอบนโยบายใหแตละ

หลักสูตรรายงานผลการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร และ

คณะมีการจัดโครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา ใหความรู และใหหลักสูตรไปจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร และจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู

การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรายงานผลการประเมินตนเอง โดย

การแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

     2.   จัดทําลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการระดับหนวยงานกับ

มหาวิทยาลัย มีการประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 12 เดือน 

รายงานการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตามเกณฑ 

ก.พ.ร. 

      3. ไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

การศึกษา 2550 และเชิญบุคลากรท้ังภายในและภายนอก

หนวยงานมาเปนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

และไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2550 และไดเผยแพรทางเว็บไซต 

http://dusithost.dusit.ac.th/~human/05_sar.html 

    4.  ไดมีการนําผลประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนา จากผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550   

      5. คณะฯ ไดใชโมดูลที่เรียกวา การรวบรวมขอมูลเพื่อการ

ประเมินผล (ในระบบ Manual) ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยฯ เปน

นวัตกรรมที่มีสมรรถภาพและประสิทธิภาพรองรับงานดานการ

ประกันคุณภาพในการจัดเก็บขอมูลเพื่อรองรับในการนําขอมูลไป

ประมวลเปนสารสนเทศเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานและ

ประยุกตใชตามตัวบงชี้ ตามเกณฑตาง ๆ  

คาเปาหมาย 
: ระดับ/ขอ 4 
 
ผลจากการประเมิน
ตนเอง 
: ระดับ/ขอ 5 
 
คะแนนประเมิน   
ตนเอง 
:  3 คะแนน 

 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 

 
 
 
ผลการประเมิน
ตนเองของ
คณะกรรมการ 
: ระดับ/ขอ 5 
 
คะแนนประเมินของ
กรรมการ 
:  3 คะแนน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

  ตํ่ากวาเปาหมาย 

 เทากับเปาหมาย 

 สูงกวาเปาหมาย 

 


