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 คํานํา 
 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ไดดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท่ีกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจะตองมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
เปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาศัยระบบการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบดวย ระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ  และระบบการ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและ
สรางวัฒนธรรมคุณภาพของคณะ  ใหทุกสวนของคณะมีคุณภาพอยางเช่ือมโยงกัน  โดยมี
กระบวนการประเมินภายใน  ตรวจสอบใหขอมูลยอนกลับเพื่อการปรับปรุงตามกลไกของการ
ประกันคุณภาพ คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง 
(Action)  ซ่ึงทําใหคณะไดทําหนาท่ีไดครบถวนและมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน พรอมท่ีจะ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป  ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยไดนําตัวบงช้ีการ
ประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีครอบคลุมทุกองคประกอบ
คุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546  มารวมกับตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย ฯ   ท่ีไดพัฒนาข้ึน
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ฯ  จํานวน 9 องคประกอบ 43 ตัวบงช้ี  สําหรับรายงานการประเมิน
ตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2552 
ฉบับนี้เปนรายงานผลการประเมินตนเอง จํานวน 9 องคประกอบ 43 ตัวบงช้ี  
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ประวัติความเปนมา 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กอต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เดิมเรียกวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”  มี
ภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา  ในป พ.ศ. 2523 ไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ภาค
ปกติ มีวิชาเอก 4 วิชา คือ วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา ตอมาไดมีการ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มข้ึนตามลําดับ 

พ.ศ. 2528 หลังจากแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ให
วิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสายวิชาการอื่นได นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู คณะฯ จึงเร่ิมเปดสอน
สายวิชาการอื่นเปนปแรก โดยเร่ิมเปดสอนในระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
(อ.ศศ.) 2 วิชาเอก ไดแก  ภาษาอังกฤษ  และออกแบบนิเทศศิลป  และเปดรับนักศึกษาชายเปน
สหศึกษาเปน ปแรก 

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

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

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

พ.ศ. 2534 เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  โปรแกรม
วิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานช่ือ “สถาบันราชภัฏ”  แกวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ  

พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  สงผลใหวิทยาลัยครู  
สวนดุ สิตเปล่ียนช่ือเปน  “สถาบันราชภัฏสวนดุ สิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเปล่ียนเปน “คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร” และตําแหนงหัวหนาคณะไดเปล่ียนเปน “คณบดี”        
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พ.ศ. 2541 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
โปรแกรมวิชาภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

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

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

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

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

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

พ.ศ. 2545  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) โปรแกรม
วิชานิติศาสตร ภาคสมทบในมหาวิทยาลัย  ศูนยตรัง และศูนยหัวหิน 

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

พ.ศ. 2546  เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ) โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร ตามโครงการความรวมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร สําหรับบุคลากรสํานักงานศาล
ปกครอง ณ อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 33 เลขท่ี 195 ถนนสาธรใต เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

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

พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ไดปรับเปล่ียนสถานภาพ เปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
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พ.ศ. 2548   เปดเพิ่มหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ศิลปศาสตรบัณฑิต  โปรแกรมวิชา
ออกแบบแฟช่ัน และโปรแกรมวิชาออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ท่ีศูนยสุพรรณ 

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

          ในปการศึกษา 2552 เปดเพิ่มหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรฯ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต 3 
สาขาวิชา 12 หลักสูตร ท้ังในสถาบันและศูนยการศึกษา ดังนี้ 

  สาขาวิชาศิลปศาสตร  ระดบัปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
จํานวน 10 หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรภาษาไทย 
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
4. หลักสูตรจิตวทิยา 
5. หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ 
6. หลักสูตรรัฐศาสตร 
7. หลักสูตรศิลปกรรม 
8. หลักสูตรออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 
9. หลักสูตรคหกรรมศาสตร 

10. หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 

  สาขาวิชานติิศาสตร ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  
จํานวน  1 หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรนิติศาสตร 

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

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค  
และกลยุทธ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 

 ปรชัญา 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความสามารถในการสรางความ

เขมแข็งในการอยูรอด (Survivability)” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตระหนักถึงปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมแหงคุณภาพ และสังคม
แหงการเรียนรู จึงเนนปรัชญาในการดําเนินการ คือ  

"คุณคาของมนุษยอยูท่ีการพัฒนาตนและสังคมอยางตอเนื่องบนพืน้ฐานของคุณธรรมและ 
จริยธรรม" 

 
 

 วิสัยทัศน 
 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทางท่ีเนนในสาขาวิชาท่ี

มีความเช่ียวชาญเปนเลิศ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สรางองคความรูและนวัตกรรมใหเปนท่ียอมรับได
ในภูมิภาคอาเซียน ภายใตการบริหารจัดการเชิงพลวัต 
 
 

 พันธกิจ                                                                                  
 
ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับและตองการ

ของสังคม โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สรางสรรค พัฒนา และ
เผยแพรองคความรูความเช่ียวชาญดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรผานการบริการวิชาการสู
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ ทํานุบํารุง พัฒนามาตรฐาน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ไทย เปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงพลวัต มีความยืดหยุน 
สามารถปรับตัวใหสอดรับกับสภาวการณไดเปนอยางดี  
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 ประเด็นยุทธศาสตร 
 
1.   การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
2.   การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. การสรางความรูความเขาใจและความภาคภูมิใจในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
4. การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนําไปใชประโยชน 
5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
 
 

 เปาประสงค 
 
1. ประชาชนไดรับโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตามศักยภาพ 
2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร เปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน 
3. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
4. คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ไดประโยชนจากองคความรูท่ีสรางข้ึน 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสรางความเขมแข็งในการอยูรอดของมหาวิทยาลัย 
 

 กลยุทธ 
 
1. การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต 
2. เสริมสรางศักยภาพดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสนับสนุนความเขมแข็งใน                    

อัตลักษณ (Identity) ของมหาวิทยาลัย 
3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
4. การสรางองคความรู และนําไปใชใหเกิดประโยชน 
5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
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โครงสรางการแบงสวนงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเลขานุการ 

งานนโยบายและแผน 

งานธุรการและสารบรรณ 

คณบด ี

งานการคลังและพัสด ุ

งานประสานงานวิชาการ และงานโครงการพิเศษ 

 คณะกรรมการประจําคณะ

สํานักงานคณบด ี

รองคณบด ี
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รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

1.   ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน  สุกปล่ัง   ประธานกรรมการ 
2.   ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา บุญถนอม   รองประธานกรรมการ 
3. นางอภิรดี  ผลประเสริฐ    กรรมการ 
4. ดร. เอกชัย  พมุพวง     กรรมการ  
5. นางรักษศิริ  ชุณหพนัธรักษ    กรรมการ 
6. นางสาวณฐัพร  เดชะ     กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ชาตตระกูล  กรรมการ 
8. นายชนะ  ธนะสาร     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยบุญสม  พิมพหน ู   กรรมการ 
10. นางสาวอุษา  จิระวัฒนาสมกุล   กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล กรรมการ 
12. ดร. เปรมฤทัย  แยมบรรจง    กรรมการ 
13. นายมานะ  เอ่ียมบัว     กรรมการ 
14.  นายนรินทร  สรวิทยศิรกุล    กรรมการ 
15.  ผูชวยศาสตราจารยเบญจมาศ  บัวกันต   กรรมการ 
16. นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธ์ิ    กรรมการ 
17. นายมนุชญ  วฒันโกเมร    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
18. นายฐานันท  วรรณโกวิท    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
19.  นายสันติ  บางออ     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
20. นางพิมพอุไร  ลิมปพัทธ    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
21.  ผูชวยศาสตราจารยธีระ  นุชเปยม   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
22. ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ทองงอก   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
23. นายสุพรรณ  กาญจนสุธรรม    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
24. นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวิโรจน   เลขานุการ 
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

หลักสูตรภาษาไทย 
1. นางรักษศิริ ชุณหพนัธรักษ     ประธานหลักสูตร 
2. นางสาวเบญจมาศ  ขําสกุล     กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยญานิศา  โชติช่ืน    กรรมการ 
4. นางสาวธิติรัตน  วิเชียรมงคลกุล    กรรมการ 
5. นายสําเนยีง  ฟากระจาง     กรรมการ 
6. นางสาวฉววีรรณ ทองประสิทธ์ิ    เลขานุการประจําหลักสูตร 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
1. นางสาวณฐัพร  เดชะ     ประธานหลักสูตร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมโภชน  พนาวาส   กรรมการ 
3. นางอภิรดี  ผลประเสริฐ     กรรมการ 
4. นางสาวสุณา  กังแฮ     กรรมการ 
5. นางสาวประภากมล  พลธี     กรรมการ 
6. นางสาวภัชราวไล ไกรแสงศรี    เลขานุการประจําหลักสูตร 
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ชาตตระกูล   ประธานหลักสูตร 
2. ผูชวยศาสตราจารยเบญจมาศ  บัวกันต   กรรมการ 
3. นางสาววิลาสินี  พลอยเล่ือมแสง    กรรมการ 
4. นางสาวขจีนุช  เชาวนปรีชา     กรรมการ 
5. นางสาวปยธิดา  สุกกระ     กรรมการ 
6. นางสาวเกยีรติยา  เพชรบูรณ    เลขานุการประจําหลักสูตร 
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หลักสูตรจิตวิทยา 
1. นางสาวปทุมพร โพธ์ิกาศ     ประธานหลักสูตร 
2. นายชนะ  ธนะสาร     กรรมการ 
3. นางสาวพิรุณรัตน  เติมสุขสวสัดิ์    กรรมการ 
4. นางสาวอัมพร  ศรีประเสริฐสุข    กรรมการ 
5. นางสาวโฉมสมร เหลือโกศล    กรรมการ 

 

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
1. นายชนะ   ธนะสาร     ประธานหลักสูตร 
2. นางสาวปทุมพร โพธ์ิกาศ     กรรมการ 
3. นายพิสิทธ์ิ  ธงพุดซา     กรรมการ 
4. นางสาวถิรพร  แสงพิรุณ     กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ดร.เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ  กรรมการ 
6. นายปรีชา  ปนเกิด      เลขานุการหลักสูตร 

 
หลักสูตรนิติศาสตร 

1. นางสาวอุษา จริะวัฒนาสมกลุ    ประธานหลักสูตร 
2. นายกิตติ  นีรมิตร      กรรมการ 
3. นายโชคดี  นพวรรณ     กรรมการ 
4. นายอิษวัต สุจมินัสกุล      กรรมการ 
5. นางสาวงามประวัณ  เอสมนกึ    กรรมการ 
6. นางสาวสุกัญญา  กางถัน     เลขานุการประจําหลักสูตร 

 

หลักสูตรรัฐศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารยบุญสม พิมพหน ู   ประธานหลักสูตร 
2. นายยอดชาย ชุติกาโม     กรรมการ 
3. นายไชยวัฒน เผือกคง     กรรมการ 
4. นางสาวณฐิญาณ งามขํา     กรรมการ 
5. นายจตุพล  ดวงจิตร     กรรมการ 
6. นายชยตุ  หาญชาญพานิชย     เลขานุการประจําหลักสูตร 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล  ประธานหลักสูตร 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงภพ  คงฤทธ์ิระจัน   กรรมการ 
3. นายสมศักดิ์  เจริญพูล     กรรมการ 
4. ดร.เขมภัทท  เย็นเปยม     กรรมการ 
5. นางสาวเอกอนงค  ศรีสําอาง    กรรมการ 
6. นางสาวสุพรรณษา บุญยศ     เลขานุการประจําหลักสูตร 

 

หลักสูตรศิลปกรรม 
1. นายนรินทร  สรวิทยศิรกุล     ประธานหลักสูตร 
2. นายปฤณัต  นจันฤตย     กรรมการ 
3. นางสาวสันทนีย  ยะสารวรรณ    กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ  สุนทรโชติ   กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยวรรณา  พิเชฐพฤทธ   กรรมการ 
  

หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
1. ดร.เปรมฤทัย  แยมบรรจง    ประธานหลักสูตร 
2. ผูชวยศาสตราจารยรวีโรจน  อนันตธนาชัย   กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยนุจิรา  รัศมีไพบูลย   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยพรยพุรรณ  พรสุขสวัสดิ์  กรรมการ 
5. นางสาววารี  ศิริระเวทยกุล    กรรมการ 
6. นางไพรินทร สุขนอย     เลขานุการประจําหลักสูตร 

 

หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 
1. นายมานะ  เอ่ียมบัว     ประธานหลักสูตร 
2. ดร.ชนินทร  กลุเศรษฐัญชลี    กรรมการ 
3. นางสาวนภัค  จันทสูตร     กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยสุพรรณ สมไทย   กรรมการ 
5. นายสธนวัชร  ประกอบผล    กรรมการ 
6. นางสาวนิตยา  หอมหวาน    เลขานุการประจําหลักสูตร 
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หลักสูตรการออกแบบสือ่สิ่งพิมพ 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร  ประธานหลักสูตร 
2. ดร.ชนินทร  กลุเศรษฐัญชลี    กรรมการ 
3. นายดินหิน  รักพงษอโศก     กรรมการ 
4. นายวิโรจน  เทพบุตร     กรรมการ 
5. นายธีระ  ปยะคุณากร     กรรมการ 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการสรางความเช่ือม่ันศรัทธาของสังคมอันจะ
นําไปสูการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในการแขงขันและอยูรอดไดอยางม่ันคงยั่นยืน ดังนั้นคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2552 ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 
1. ผศ.เฉิดฉิน  สุกปล่ัง คณบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.เฟองฟา บุญถนอม รองคณบดี รองประธานกรรมการ 
3. นางอภิรดี  ผลประเสริฐ รองคณบดี รองประธานกรรมการ 
4. ดร.เอกชัย  พุมดวง รองคณบดี รองประธานกรรมการ 
5. นายบรรพต พิจิตรกําเนิด ผูชวยคณบดี กรรมการ 
6. นางรักษศิริ  ชุณหพันธรักษ ประธานหลักสูตรภาษาไทย กรรมการ 
7. นางสาวณัฐพร  เดชะ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ กรรมการ 
8. ผศ. ดร.กาญจนา  ชาตตระกูล ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ กรรมการ 
9. นางสาวอุษา  จิระวัฒนาสมกุล ประธานหลักสูตรนิติศาสตร กรรมการ 
10. นายชนะ  ธนะสาร ประธานหลักสูตรจิตวิทยา

อุตสาหกรรมและองคการ 
กรรมการ 

11. ผศ. บุญสม  พิมพหนู ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร กรรมการ 
13. นายนรินทร  สรวิทยศิรกุล ประธานหลักสูตรศิลปกรรม กรรมการ 
14. นายหฤษฎ  บุปผะเวส ประธานหลักสูตรออกแบบส่ือส่ิงพิมพ กรรมการ 
15. นายมานะ เอ่ียมบัว ประธานหลักสูตรออกแบบ

นิทรรศการและงานแสดง 
กรรมการ 

16. ดร.เปรมฤทัย  แยมบรรจง ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร กรรมการ 
17. นางสาวลัดดาวัลย ปญจวิโรจน หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 14

คณะกรรมการมีบทบาทและหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 

1.  กําหนดนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตรให
สอดคลองกับภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2.  จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะและหลักสูตรท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

3.  ดําเนินการใหมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  ติดตามตรวจสอบและใหคําแนะนําดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกหลักสูตรและ

หนวยงานในสังกัดคณะ 
5.  ดําเนินการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะ 
6.  ประสานงานกบัหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือการประกันคุณภาพการศกึษา 
7.  แตงต้ังบุคคลคณะบุคคลหรือคณะทํางาน  เพื่อใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะ 
8. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
9. จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําป

การศึกษา  2551  เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย 
10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  
 ประธานกรรมการ   

มีหนาท่ีกํากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ    ใหดําเนินไปอยางมี   
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 รองประธานกรรมการ  

มีหนาท่ีกํากับดูแลและปฏิบัติงานตามท่ีประธานมอบหมาย  และในกรณีประธานไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานคนหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 
 เลขานุการ  ใหมีหนาท่ีดังตอไปนี ้

1.  จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการหรือ
ประธานกําหนด 

2.  จัดเตรียมเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม 
3.  เก็บรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ 
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4.  จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
5.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานในคณะและหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดําเนนิไปดวยด ี
6.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
 

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ  
 
 บุคลากรของคณะมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา บุคลากรทุกฝายทุกระดับใหความรวมมือเปนอยางดี 
 ทุกหลักสูตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการ มีการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
 

 แผนการดําเนินงานในปการศึกษา 2552 
  
 คณะจะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยจะมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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หลักสูตรท่ีเปดสอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ใน
หลักสูตรตาง ๆ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 หลักสูตรและสาขาวิชาในสังกัดคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

หลักสูตร สาขาวิชา 
ปการศึกษา 
ท่ีเปดสอน 

สถานภาพปจจุบัน 

ศิลปศาสตรบัณฑิต ♦ หลักสูตรภาษาไทย พ.ศ. 2543 หลักสูตรปรับปรุง  
ป พ.ศ. 2551 

♦ หลักสูตรภาษาอังกฤษ    พ.ศ. 2529 หลักสูตรปรับปรุง  
ป พ.ศ. 2551 

♦ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2529 หลักสูตรปรับปรุง  
ป พ.ศ. 2551 

♦ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ พ.ศ. 2541 ปดหลักสูตร 
♦ หลักสูตรจิตวิทยา พ.ศ. 2545 มี นศ. เปนปสุดทาย 
♦ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม              

และองคการ 
พ.ศ. 2551 หลักสูตรใหม  

ป พ.ศ. 2551 
♦ หลักสูตรบรรณารักษศาสตร                  

และสารนิเทศศาสตร 
พ.ศ. 2534 ปดหลักสูตร 

♦ หลักสูตรรัฐศาสตร  พ.ศ. 2547 อยูระหวางปรับปรุง
หลักสูตรใหม 

♦ หลักสูตรศิลปกรรม พ.ศ. 2531 อยูระหวางปรับปรุง
หลักสูตรใหม 

♦ หลักสูตรการออกแบบงานแสดง           
และนิทรรศการ 

พ.ศ. 2551 หลักสูตรใหม 
ป พ.ศ. 2551 

♦ หลักสูตรออกแบบแฟช่ัน พ.ศ. 2548 ปดหลักสูตร 
♦ หลักสูตรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ พ.ศ. 2548 มี นศ. 3 ช้ันป 
♦ หลักสูตรพัฒนาชุมชน(ภาคสมทบ) พ.ศ. 2545 ปดหลักสูตร 
♦ หลักสูตรคหกรรมศาสตร พ.ศ. 2551 หลักสูตรใหม 

นิติศาสตรบัณฑิต ♦ หลักสูตรนิติศาสตร พ.ศ. 2545 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2551 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ♦ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2543 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2551 
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งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดรับจัดสรรงบประมาณ 
จากมหาวิทยาลัย จํานวนท้ังส้ิน 15,157,380 บาท แบงเปน งบประมาณแผนดินจํานวน 10,404,700 
บาท และเงินบํารุงการศึกษา (ภาคปกติและภาคสมทบ) จํานวน 4,752,680 บาท รายละเอียดแสดง
ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

รายการ งบประมาณ 

1. งบประมาณแผนดนิ 10,404,700 

    1.1 คาวัสดุการศึกษา 1,967,500 

    1.2 คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอน 437,200 

    1.3 คาใชจายในการพัฒนาการสอนภาษาไทยในตางประเทศ 8,000,000 

2. เงินบํารุงการศึกษา (ภาคปกติและภาคสมทบ) 4,752,680 

    2.1 เงินบํารุงการศึกษา (ภาคปกติ) 4,419,280 

           - กิจกรรมนักศึกษา (รหัส 48) 37,280 

           - กิจกรรมนักศึกษา (รหัส 49-51) 4,382,000 

    2.2 เงินบํารุงการศึกษา (ภาคสมทบ) 333,400 

          - กิจกรรมนักศึกษา (รหัส 48) 11,400 

          - กิจกรรมนักศึกษา (รหัส 49-51) 322,000 

รวมท้ังส้ิน 15,157,380 
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จํานวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน 155 คน 

จําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ แสดงในตารางท่ี 3-6 
 

ตารางท่ี 3  จํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน จําแนกตามสถานการณปฏิบัติงานและวุฒิการศกึษา 
 

 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา  

รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

1. อาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 25 103 1 129 
2. อาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ - 23 - 23 
3. ผูชวยสอน - - 2 2 
4. ผูชวยสอนที่ลาศึกษาตอ - - 1 1 

รวม 25 126 4 155 

รอยละ 16.13 81.29 2.58 100.00 
 

ตารางท่ี 4  จํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน จําแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา 
 

 

ประเภท 
วุฒิการศึกษา  

รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

1. ขาราชการ 18 28 1 47 
2. พนักงานราชการ - 3 - 3 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 4 16 - 20 
4. อาจารยประจําตามสัญญาจาง 3 79 - 82 
5. ผูชวยสอน - - 3 3 

รวม 25 126 4 155 

รอยละ 16.13 81.29 2.58 100.00 
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ตารางท่ี 5 จํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

 

ประเภท 
ตําแหนงทางวิชาการ  

รวม 
อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

1.อาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 102 24 3 - 129 
2. อาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 19 4 - - 23 
3. ผูชวยสอน 2 - - - 2 
4. ผูชวยสอนที่ลาศึกษาตอ 1 - - - 1 

รวม 124 28 3 - 155 

รอยละ 80.00 18.06 1.94 - 100.00 

 
ตารางท่ี 6  จํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน จําแนกตามประเภทบุคลากร และตําแหนงทางวิชาการ 
 

 

ประเภท 
ตําแหนงทางวิชาการ  

รวม 
อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

1. ขาราชการ 24 20 3 - 47 
2. พนักงานราชการ 3 - - - 3 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 17 3 - - 20 
4. อาจารยประจําตามสัญญาจาง 77 5 - - 82 
5. ผูชวยสอน 3 - - - 3 

รวม 124 28 3 0 155 

รอยละ 80.00 18.06 1.94 - 100.00 
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 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนรวมท้ังส้ิน 14 คน 
จําแนกตามประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท วุฒิการศึกษา รวม 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 
1. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 - - 2 
2. เจาหนาท่ีประจําตามสัญญาจาง 11 1 1 12 

รวม 11 1 1 14 
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จํานวนนักศึกษาและจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนนักศึกษา 3,374 คน แบงเปนภาคปกติ 
จํานวน 2,721 คน ภาคปกติ (นอกเวลา) จํานวน 471 คน และภาคสมทบ จํานวน 182 คน มีจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (คา FTES) ปการศึกษา 2552 เทากับ 41.37 และ
มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 919 คน รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 8-11 

 
ตารางท่ี 8 จํานวนนักศึกษาคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคปกติ 
 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (จําแนกตามรหัสนักศึกษา) 

52 51 50 49 < 48 รวม 
ภาษาไทย 100 40 29 6 1 176 
ภาษาอังกฤษ 98 191 98 28 6 421 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 69 149 121 61 12 412 
จิตวิทยา 0 0 73 11 9 93 
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 78 91 0 0 0 169 
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 0 0 0 0 3 3 
นิติศาสตร 137 115 59 24 7 342 
รัฐศาสตร 0 127 70 11 4 212 
รัฐประศาสนศาสตร 210 135 122 23 10 500 
ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป) 0 28 0 0 6 34 
คหกรรมศาสตร 148 117 0 0 0 265 
การออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 34 23 0 0 0 57 
การออกแบบแฟช่ัน 0 0 0 0 1 1 
การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 0 0 15 19 2 36 

รวม 874 1,016 587 183 61 2,721 
 

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2553 
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ตารางท่ี 9 จํานวนนักศึกษาคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคปกติ (นอกเวลา) 
 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (จําแนกตามรหัสนักศึกษา) 

รวม 
52 51 50 49 

ภาษาอังกฤษ 0 0 0 5 5 
ภาษาอังกฤษ (จ.-ศ.) 0 0 0 5 5 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0 1 0 1 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ส.-อา.) 0 5 14 0 19 
รัฐศาสตร (จ.-ศ.) 0 14 0 0 14 
รัฐศาสตร (ส.-อา.) 0 1 0 0 1 
การพัฒนาชุมชน 0 0 0 7 7 
นิติศาสตร 16 69 45 47 177 
นิติศาสตร (จ.-ศ.) 0 0 0 1 1 
รัฐประศาสนศาสตร 63 10 0 1 74 
รัฐประศาสนศาสตร (จ.-ศ.) 0 25 27 33 85 
รัฐประศาสนศาสตร (ส.-อา.) 12 34 29 7 82 

รวม 91 158 116 106 471 
 

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2553 
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ตารางท่ี 10 จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคสมทบ 
 

สาขาวิชา 
จํานวนนักศึกษา (จําแนกตามรหัสนักศึกษา) 

52 51 50 49 < 48 รวม 
ภาษาอังกฤษ (จ.-ศ.) 0 0 0 0 2 2 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 0 0 0 3 3 
ศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป) 0 0 0 0 7 7 
ศิลปกรรม (จ.-ศ.) 0 0 0 0 3 3 
รัฐประศาสนศาสตร 0 0 0 0 10 10 
รัฐประศาสนศาสตร (จ.-ศ.) 0 0 0 0 11 11 
รัฐประศาสนศาสตร (ส.-อา) 0 0 0 2 3 5 
รัฐศาสตร (จ.-ศ.) 0 0 0 0 3 3 
การพัฒนาชุมชน (ส.-อา) 0 0 0 2 0 2 
นิติศาสตร 25 41 39 0 31 136 

รวม 25 41 39 4 73 182 
 

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2553 
 
ตารางท่ี 11 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (คา FTES) ปการศึกษา 
2552 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คา SCH 
คา FTES ระดับ
ปริญญาตรี 

จํานวนอาจารยประจํา 
(ท่ีปฏิบัติงานจริง) 

คา FTES ตอ 
จํานวนอาจารยประจํา 

195,081 5,418.92 131 41.37 
 

หมายเหตุ : ขอมูลจากหนวยงาน Data Center ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553  
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ตารางท่ี 12 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2552 

ลําดับ หลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
(คน) 

รวม 
ภาคปกต ิ

ภาคปกติ 
(นอก
เวลา) 

ภาค
สมทบ 

1 ภาษาไทย 29 - - 29 

2 ภาษาอังกฤษ 151 6 4 161 

3 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 107 2 4 113 

4 จิตวิทยา 60 - - 60 

5 บรรณารักษศาสตรฯ 4 - - 4 

6 รัฐศาสตร 112 - 5 117 

7 รัฐประศาสนศาสตร 139 18 44 201 

8 นิติศาสตร 125 33 47 205 

9 ศิลปกรรม 9 - 4 13 

10 ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 12 - - 12 

11 พัฒนาชุมชน - 1 3 4 

รวม 748 60 111 919 
 

หมายเหตุ : ขอมูลจากหนวยงาน Data Center ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2553 
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อาคารสถานที่ 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีหนวยงานในสังกัดประจําอยู ณ อาคารตางๆ ท้ังใน
มหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษา ดังแสดงในตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13  อาคารสถานท่ีของหนวยงานสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
หนวยงาน อาคารสถานท่ี ศูนยการศึกษา 

อาคาร ชั้น หอง 

สํานักงานคณบดี อาคาร 1 1 1110 - 
หลักสูตรภาษาไทย อาคาร 1 1 1107 - 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร อาคาร 1 1 1102/1 - 
หลักสูตรจิตวทิยา อาคาร 1 1 1118/2 - 
หลักสูตรพัฒนาชุมชน อาคาร 1 1 1117 - 
หลักสูตรรัฐศาสตร อาคาร 3 1 1115 - 
หลักสูตรนิติศาสตร อาคาร 3 2 329,1216 - 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ อาคารภาษาตางประเทศ 1 - ศูนยดุสิต 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ อาคารภาษาตางประเทศ 1 - ศูนยดุสิต 
หลักสูตรภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ อาคารภาษาตางประเทศ 1 - - 
หลักสูตรศิลปกรรม - - - ศูนยสุพรรณบุรี 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร อาคาร 1 1 1115 - 
หลักสูตรการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ - - - ศูนยสุพรรณบุรี 
หลักสูตรการออกแบบแฟช่ัน - - - ศูนยสุพรรณบุรี 
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ อาคาร 1 1 1118/2 - 

  หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ อาคาร 13 3 13301 - 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร อาคาร 10  3 10301 - 
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โครงการเดนดานการบริการวิชาการโครงการเดนดานการบริการวิชาการ  
 
โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาท่ีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รุนท่ี 3 

 
 

 

โครงการบริการวิชาการสูชุมชน ประจําป 2552 

  
  

 
 
 
 
 
 
 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 27

โครงการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน คร้ังท่ี 2 
 

 
 

 

โครงการคาย รปศ. รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 2 
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โครงการเดนดานบริการวิชาการที่มีความรวมมืโครงการเดนดานบริการวิชาการที่มีความรวมมืโครงการเดนดานบริการวิชาการที่มีความรวมมือกับตางประเทศอกับตางประเทศอกับตางประเทศ    
 

นักศึกษาชาวจีน จากคณะภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยกวางสี 

 
นักศึกษาชาวจีน จากวิทยาลัยวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรฉิงเจ้ียน 

 
นักศึกษาชาวจีน จากวิทยาลัยอาชีวะหล่ิวโจว 
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กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ใหแกนักศึกษาชาวจีน 
ณ มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
โครงการจัดการศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ณ ศูนยการศึกษาทางไกล วัดพุทธรัตนาราม  
มลรัฐเท็กซัส เมืองเคลเลอร ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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โครงการจัดต้ังสถาบันขงจื่อ มหาวิโครงการจัดต้ังสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรีทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี  
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจ่ือ ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
โครงการอบรมการผลิตส่ือมัลติมีเดียสําหรับผูสอนภาษาจีน 

 
โครงการเผยแพรศิลปะกังฟู และนาฏศิลปจีน 
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โครงการอบรมภาษาจีนสําหรับบุคคลท่ัวไป และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
โครงการงานเทศกาลตรุษจีน 
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โครงการเดนดานการเรียนการสอนโครงการเดนดานการเรียนการสอนโครงการเดนดานการเรียนการสอน   

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

เขาศึกษาดูงานดานบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

 
  

 
โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน  

การศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรูกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 
ในรายวิชาและหลักสูตรตาง ๆ ของคณะอนุกรรมการจากสถาบันการศึกษา เขตภาคกลาง จํานวน 83 แหง 
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โครงการสัมมนาเชิงวิชาการกลุมเครือขายศึกษาภาษาญ่ีปุนมหาวิทยาลัยราชภฏั คร้ังท่ี 15  

 
โครงการโทรคมนาคมกาวหนา เมืองไทยกาวไกล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมกับศูนยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนบริหาร
ศาสตร โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

จัดเสวนาเผยแพรความรูเรื่องเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
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โครงการเดนดานการพฒันานักศึกษาโครงการเดนดานการพฒันานักศึกษา 
 

โครงการคายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 
โครงการคายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
โครงการพฒันาภาวะผูนําเพื่อสรางสรรคกิจกรรมนักศึกษา 
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โครงการพฒันาอัตลักษณนกักฎหมายสวนดุสิต 

 
โครงการวันรพี 52 

 
โครงการศึกษาดูงานปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดการความขัดแยง  

ณ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บานกาญจนาภิเษก  
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
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โครงการเดนดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษาโครงการเดนดานการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา  
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โครงการเดนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโครงการเดนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 
โครงการดนตรีไทยสัญจร  

 
โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป 2552 
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โครงการสุนทรียกับหุนละครเล็ก 

  
โครงการวัฒนธรรมสัญจร “รองรอยของชาวไทยวนท่ีจังหวัดราชบุรี” 

 
 

กิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ในการประชุม The 47th OSEAL  
ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง 
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โครงการเดนดานการวจิัยโครงการเดนดานการวจิัย  

 
สวนดุสิตโพล 

 
การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดบันานาชาติ  

The 30th Annual Thailand TESOL International Conference 2010 
เร่ือง Classroom Research in Thai EFL Teaching and Learning (Workshop) 

เร่ือง การศึกษาการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

 
 
เร่ือง Effects of ICT on English Achievement and Student Engagement: A Case Study of Passive 

Learners 
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การนําเสนองานวิจัย 
การประชุมสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงสาธารณรัฐประชาชนลาว (Laos TESOL) คร้ังท่ี 7 

เร่ือง Teaching English through Creative and Collaboration 
 

 
 

 

การนําเสนองานวิจัย 
การประชุม The 2nd International Seminar on Buddhist Research   

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยัง่ยืนตามหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 4 

และ 
การประชุม Joint Conference of the 16th Annual International Conference on Advances in 

Management & 2nd Annual International Conference on Social Intelligence  
ณ Colorado Spring ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เร่ือง การลดความขัดแยงในหลักสูตรโดยใชความฉลาดทางอารมณ:  
กรณีศึกษาประธานหลักสูตรในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 

และ กรณีศึกษาภาวะผูนําชุมชนในกลุมประชาชนคนไทยในหมูบาน 
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โครงการเดนดานการบริหารจัดการเชิงพลวัตโครงการเดนดานการบริหารจัดการเชิงพลวัต  
  

โครงการเสริมสรางความเขาใจในการใช PMQA เพื่อพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา 

 
 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ประจําปการศึกษา 2551 

 
 

กิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพและเสริมสรางสุขภาพบุคลากร 

  
 

การประชุมจัดทําโครงรางองคกร โดยคณะทํางาน CLG-A 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2  
 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

เทียบกับเกณฑและเปาหมาย 
ตามตวับงช้ีในแตละองคประกอบ 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1: มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม แผนใหครบทุกภารกิจ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  
2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ให

สอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  
3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัด 

ความสําเร็จของการดําเนินงาน  
4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 

คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน  
6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 

เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสมํ่าเสมอ 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิ เคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 

เกณฑการประเมิน :  

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

ผลการดําเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 1.1 ดังนี้  
1.  คณะมนุษยศาสตรฯ ไดกําหนดปรัชญาไวในแผนกลยุทธของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 (มนส. 1.1.1.1) และมีการเผยแพรเปนลาย
ลักษณอักษร ผานทางเว็บไซดของคณะฯ (มนส.  1.1.1.2) 

2.  คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มนส. 1.1.2.1) และจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
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จัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556  
(มนส. 1.1.2.2 ) (มนส. 1.1.2.3) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มนส. 1.1.2.4) 
อยางสอดคลองซ่ึงกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย (มนส. 1.1.2.5) 

3.  คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการกําหนดตัวบงช้ี และกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มนส. 
1.1.3.1)  

4.  คณะมนุษยศาสตรฯ มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ (มนส. 1.1.4.1) 
5. คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัว

บงช้ี ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 2 คร้ัง โดยรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะ คือ รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (มนส. 1.1.5.1) และ รอบ 12 
เดือน (มนส. 1.1.5.2) ท้ังยังมีการรายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยอีกดวย (มนส. 1.1.5.3) 
(มนส. 1.1.5.4) 

6. คณะมนุษยศาสตรฯ มีการวิเคราะหความเช่ือมโยงและความสอดคลองระหวาง
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับคณะอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551(มนส. 1.1.6.2) พ.ศ. 2552 (มนส. 1.1.6.3) และ พ.ศ. 2553 (มนส. 
1.1.6.4) ท่ีมีการปรับปรุง พัฒนาใหทันสมัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ
และมหาวิทยาลัย    

7. คณะมนุษยศาสตรฯ มีการนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปอยางตอเนื่อง (มนส. 1.1.7.1) (มนส. 1.1.7.2) (มนส. 1.1.7.3) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 1.1 มีการกําหนด
ปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ี
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม แผนใหครบทุกภารกิจ ที่ระดับ 7 เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย
ท่ีระดับ 5 ซ่ึงถือวา สูงกวาเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 5  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 1.1.1.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 - 2556 
มนส. 1.1.1.2 เว็บไซดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

URL: http://dusithost.dusit.ac.th/~human/ 
มนส. 1.1.2.1 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 045/2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
มนส. 1.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 8/2551 (วาระท่ี 4.1 เร่ือง  การจัดทําแผนกลยุทธของคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 หนา 2) 

มนส. 1.1.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 9/2551 (วาระท่ี 3.4 เร่ือง  การจัดทําแผนกลยุทธของคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 หนา 4) 

มนส. 1.1.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 1/2552 (วาระท่ี 3.1 เร่ือง  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 5) 

มนส. 1.1.2.5 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ความเช่ือมโยงประเด็น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 15) 

มนส. 1.1.3.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย
ระดับกลยุทธ หนา 27-39) 

มนส. 1.1.4.1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร (ผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร หนา 36-72) 

มนส. 1.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 5/2552 (วาระท่ี 5.10 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 9 เดือน) หนา 15) 

มนส. 1.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 8/2552 (วาระท่ี 5.10 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน) หนา 12) 

มนส. 1.1.5.3 บันทึก กผ.680/2552 ลงวันท่ี 21 ก.ย. 52 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 9 เดือน) 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 1.1.5.4 บันทึกขอความ กผ.686/2552 ลงวันท่ี 24 ก.ย. 52 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน 
มนส. 1.1.6.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ความเช่ือมโยงประเด็น

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 10) 
มนส. 1.1.6.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ความเช่ือมโยงประเด็น

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 15) 
มนส. 1.1.6.3 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ความเช่ือมโยงประเด็น

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 14) 
มนส. 1.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 8/2551 (วาระท่ี 4.1 เร่ือง การจัดทําแผนกลยุทธของคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 หนา 2) 

มนส. 1.1.7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 1/2552 (วาระท่ี 3.1 เร่ือง  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 5) 

มนส. 1.1.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 7/2552 (วาระท่ี 4.1 เร่ือง  (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 3) 

 
จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศนและมีแผนการปฏิบัติ
ตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน ครบทุกภารกิจของคณะ และมี
การนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 
จุดออน 
 - 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ทุกหลักสูตรควรนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมีใชในการปรับปรุงกลยุทธและ
แผนการดําเนินงานของหลักสูตรเองอยางตอเนื่อง  
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2: รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด  
                    
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท่ีมีการ
กําหนดตัวบงช้ี และคาเปาหมายตามตัวบงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน (มนส. 1.2.0.1) โดย
มีแตงต้ังคณะทํางานจัดเก็บขอมูลและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี (มนส. 1.2.0.2) และมีการ
รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําคณะ (มนส. 1.2.0.3) (มนส. 1.2.0.4) และ
มหาวิทยาลัย (มนส. 1.2.0.5) (มนส. 1.2.0.6) 
 ท้ังนี้  คณะฯ มีตัวบงช้ีท้ังหมดตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 16 
ตัวบงช้ี โดยมีตัวบงช้ีท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย จํานวน 16 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละของการ
บรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน คือ รอยละ 100.00 รายละเอียดดังตาราง  

 

ตารางท่ี 13   การบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

ตัวบงชี้ คาเปาหมาย 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

1. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

12 กิจกรรม/
โครงการ 

16 กิจกรรม/
โครงการ 

 

2. จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัประจาํท่ีมี
สวนรวมในการใหบริการวิชาการ 

50 คน 82 คน  

3. รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวชิาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ หรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจยัประจํา 

รอยละ 10 10.4575  

4. จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

3 แหลง 6 แหลง  
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ตัวบงชี้ คาเปาหมาย 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 85.9872  

6. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ  

ระดับ 4 ระดับ 5  

7. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ระดับ 5 ระดับ 5  

8. มาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร หลักสูตร 10 หลักสูตร  

9. มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑติท่ีพึง
ประสงค 

ระดับ 4 ระดับ 4  

10. ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

รอยละ 80 92.46  

11. ระดับความสําเร็จของการไดรับการยอมรับ
ทางวิชาการดานสังคมศาสตรในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับ 3 ระดับ 3  

12. รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ 
และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกจิกรรม
นักศึกษาท้ังหมด 

รอยละ 25 รอยละ 50  

13. รอยละเฉล่ียของนกัศึกษาท่ีเขารวมโครงการใน
การอนุรักษ พฒันา และเสริมสรางเอกลักษณ ศิลปะ 
และวฒันธรรม 

รอยละ 80 รอยละ 100  

14. จํานวนงานวิจยัดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

3 เร่ือง 16 เร่ือง  

15. จํานวนอาจารยท่ีมีผลงานวิจยั 10 คน 25 คน  

16. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู 
ทักษะวิชาชีพ และวิชาการ 

50 คน 107 คน  

 
ผลการบรรลุเปาหมาย =  16 x 100    =  100.00 

                     16 
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การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละของการ
บรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด ท่ีรอยละ 100 เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย ท่ี
รอยละ 90 ซ่ึงถือวา สูงกวาเปาหมาย 

  
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน รอยละ 90  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 1.2.0.1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 1.2.0.2 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 053/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางาน

จัดเก็บขอมูลและประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 

มนส. 1.2.0.3 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

มนส. 1.2.0.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 5/2552 (วาระท่ี 5.10 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 9 เดือน) หนา 15) 

มนส. 1.2.0.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 8/2552 (วาระท่ี 5.10 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน) หนา 12) 

มนส. 1.2.0.6 บันทึก กผ.680/2552 ลงวันท่ี 21 ก.ย. 52 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานตาม
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 9 เดอืน) 

มนส. 1.2.0.7 บันทึกขอความ กผ.686/2552 ลงวันท่ี 24 ก.ย. 52 เร่ือง รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 
เดือน) 
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จุดแข็ง 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายทุกตัวบงช้ีของ
แผนปฏิบัติราชการประจําป 
 
จุดออน 
 -  
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของตัวบงช้ีอยางตอเนื่อง 
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องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1: มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 

1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  
2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต  
3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร ให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง  
4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของ

หลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร 
รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา  

5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุง
หลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  

6.  หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง และมีการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
 

เกณฑการประเมิน : 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 6 

ซ่ึงบรรลุเปาหมายตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  
1.  คณะมนุษยศาสตรฯ ใชระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสวนดุสิต คือ คูมือการเปด-ปดหลักสูตร (มนส. 2.1.1.1) และระบบและกลไกของการพัฒนา
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.1.1.2) เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการเปด-ปด
หลักสูตร ซ่ึงไดอางอิงแนวปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 
รวมไปถึงแนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร และการสรางกรอบ

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 6 ขอแรก 
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แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพื่อใหผูดําเนินการมีความเขาใจตรงกันและ
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง และไดจัดทําแนวปฏิบัติการแจงขอเปด - ปดหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตรฯ ไวเปนลายลักษณอักษร (มนส. 2.1.1.3) (มนส. 2.1.1.4)  

2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต ซ่ึงระบุใน
มาตรฐานหลักสูตร (มนส. 2.1.2.1) และคูมือนักศึกษาประจําป (มนส. 2.1.2.2) นอกจากนี้ในแตละป
การศึกษา หนวยงานตาง ๆ ตองรายงานขอมูลแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ไปยังสํานักงาน
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดสงแผนรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2552 (มนส. 2.1.2.3) โดยเสนอเปนแผนการเปดรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา นําเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (มนส. 2.1.2.4) 

3.  คณะมนุษยศาสตรฯ มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุง
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (สกอ.)  ท้ังการเปด – ปด และรับโอนหลักสูตรมา
บริหารงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย (มนส. 2.1.3.1) ความพรอม
ศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตร ทรัพยากรส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา ส่ือ
สารสนเทศ กอนเปดหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได
เปดรับนักศึกษาใหม จํานวน 8 หลักสูตร ในจํานวนนี้เปนหลักสูตรใหม 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ (มนส. 2.1.3.2) หลักสูตรคหกรรมศาสตร (มนส. 2.1.3.3) และ
หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ (มนส. 2.1.3.4) เปนหลักสูตรปรับปรุง 4 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรภาษาไทย  (มนส. 2.1.3.5) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (มนส. 2.1.3.6) หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (มนส. 2.1.3.7) หลักสูตรนิติศาสตร (มนส. 2.1.3.8) และหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรท่ีเปนหลักสูตร กําลังดําเนินการปรับปรุง  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดการประชุมใหกับคณะผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ี
ประสานงานวิชาการ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงาน เพื่อใหนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (มนส. 2.1.3.9) (มนส. 2.1.3.10) กอนเปดภาคเรียน 

4.  ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการอนุมัติหลักสูตรและ
การปรับปรุงหลักสูตร ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 (มนส. 2.1.4.1) กําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาตองสงเอกสารหลักสูตรเพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ตามแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ การรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบรายงานขอมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี (สมอ.07-
02) (มนส. 2.1.4.2) ท้ังนี้ตองรายงานขอมูลนี้ภายใน 30 วัน นับแตวันสุดทายของภาคการศึกษาท่ี
สถาบันฯ กําหนด  คณะมนุษยศาสตรฯ มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําป
การศึกษา 2552 ตามรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ. 07 - 02 (มนส. 2.1.4.3)  
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 นอกจากนี้ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไดกําหนดโครงการ
ติดตามประเมินหลักสูตร (มนส. 2.1.4.4) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามภารกิจ
หลัก เชน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาดําเนินงาน
ของหลักสูตร ซ่ึงในปการศึกษา 2552 มีหลักสูตรท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลหลักสูตร 
จํานวน 9 หลักสูตร (มนส. 2.1.4.5) ไดแก หลักสูตรภาษาไทย (มนส. 2.1.4.6) หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (มนส. 2.1.4.7) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (มนส. 2.1.4.8) หลักสูตรจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ  (มนส. 2.1.4.9) หลักสูตรรัฐศาสตร (มนส. 2.1.4.10) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร (มนส. 2.1.4.11) หลักสูตรนิติศาสตร (มนส. 2.1.4.12) หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
(มนส. 2.1.4.13) และหลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ (มนส. 2.1.4.14) 

อีกท้ัง หลักสูตรตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. เพื่อ
รองรับการตรวจประเมินจากบุคคลภายในและภายนอก ประจําปการศึกษา ซ่ึงในปการศึกษา 2551 
คณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูการประกันคุณภาพ (มนส. 2.1.4.15) เพื่อ
ระดมความคิดในการพัฒนาระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ผลคือ หลักสูตรสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร จํานวน 10 หลักสูตร 
(มนส. 2.1.4.16) และไดรับผลการตรวจประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มนส. 2.1.4.17) 

5.  คณะดําเนินการใหหลักสูตรวิเคราะหผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา โดยจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มนส. 2.1.5.1) ดําเนินงานวิจัยประเมินผลหลักสูตร (มนส. 
2.1.5.2) และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (มนส. 2.1.5.3)  
 คณะมนุษยศาสตรฯ ไดนําผลการตรวจประเมินตนเองท้ังในระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ (มนส. 2.1.5.4) มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตรฯ ประจําปการศึกษา 2551 
(มนส. 2.1.5.5)  เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรอีกดวย 

6.  คณะมนุษยศาสตรฯ เปดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (มนส. 2.1.6.1) มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (มนส. 2.1.6.2) โดยจัดทําเปน
เอกสารมาตรฐานหลักสูตร (มนส. 2.1.6.3) และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกปการศึกษา 
(มนส. 2.1.6.4) นอกจากน้ีหลักสูตรนิติศาสตรไดรับการรับรองมาตรฐานจากเนติบัณฑิตยสภาและ
สภาทนายความ (มนส. 2.1.6.5)  
การบรรลุเปาหมาย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 2.1 ท่ีระดับ 6 เม่ือ
เทียบกับคาเปาหมายท่ีระดับ 6 ซ่ึงถือวา บรรลุเทากับเปาหมาย  
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 6 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.1.1.1 คูมือการเปด-ปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 2.1.1.2 ระบบและกลไกของการพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 
มนส. 2.1.1.3 แนวปฏิบัติการแจงขอเปดหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 2.1.1.4 แนวปฏิบัติการแจงขอปดหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 2.1.2.1 บันทึก มนส. 1728/2551 ลงวันท่ี 10 ก.ย. 51 เร่ือง ขอสงแผนรับนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2552 
มนส. 2.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 2 (2)/2552 หนา 7 วาระท่ี 3.1  
มนส. 2.1.3.1 คูมือการเปด-ปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (หลักฐานเดียวกับ

เอกสารหมายเลข มนส. 2.1.1.1) 
มนส. 2.1.3.2 หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ  
มนส. 2.1.3.3 หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
มนส. 2.1.3.4 หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 
มนส. 2.1.3.5 หลักสูตรภาษาไทย 
มนส. 2.1.3.6 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
มนส. 2.1.3.7 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มนส. 2.1.3.8 หลักสูตรนิติศาสตร 
มนส. 2.1.3.9 บันทึก สวท. 1911/2552 ลงวันท่ี 8 ก.ย. 52 เร่ือง ขอเชิญประชุม 
มนส. 2.1.3.10 รายงานการประชุม นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 
มนส. 2.1.4.1 คูมือการเปด-ปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หนา 26 (หลักฐาน

เดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.1.1.1) 
มนส. 2.1.4.2 คูมือการเปด-ปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หนา 44 (หลักฐาน

เดียวกับเอกสารหมายเลข มนส.  2.1.1.1) 
มนส. 2.1.4.3 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ. 07-02 ประจําปการศึกษา 2/2552 
มนส. 2.1.4.4 แผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 หนา 239 
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มนส. 2.1.4.5 บันทึก สวท. 1823/2552 ลงวันท่ี 27 ส.ค. 52 เร่ือง ขอความอนุเคราะหให
หลักสูตรรายงานผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลหลักสูตร 

มนส. 2.1.4.6 รายงานผลการติดตามและประเมินหลักสูตรภาษาไทย 
มนส. 2.1.4.7 รายงานผลการติดตามและประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
มนส. 2.1.4.8 รายงานผลการติดตามและประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มนส. 2.1.4.9 รายงานผลการติดตามและประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
มนส. 2.1.4.10 รายงานผลการติดตามและประเมินหลักสูตรรัฐศาสตร 
มนส. 2.1.4.11 รายงานผลการติดตามและประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มนส. 2.1.4.12 รายงานผลการติดตามและประเมินหลักสูตรนิติศาสตร 
มนส. 2.1.4.13 รายงานผลการติดตามและประเมินหลักสูตรคหกรรมศาสตร 
มนส. 2.1.4.14 รายงานผลการติดตามและประเมินหลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 
มนส. 2.1.4.15 รายงานสรุปโครงการแลกเปล่ียนเรียนรูการประกันคุณภาพการศกึษา 
มนส. 2.1.4.16 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจําปการศกึษา 2551 
มนส. 2.1.4.17 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2551 
มนส. 2.1.5.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรม สมอ. 07-02 ประจําปการศึกษา 2/2552  
มนส. 2.1.5.2 รายงานผลการติดตามและประเมินหลักสูตร (หลักฐานเดียวกับเอกสาร

หมายเลข มนส. 6-14) 
มนส. 2.1.5.3 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2551 

(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.1.4.17) 
มนส. 2.1.5.4 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําปการศกึษา 2551 
มนส. 2.1.5.5 แผนพัฒนาคุณภาพคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 
มนส. 2.1.6.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
มนส. 2.1.6.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
มนน. 2.1.6.3 มาตรฐานหลักสูตร (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลขมนส. 2.1.3.1-

มนส.2.1.3.8 ) 
มนส. 2.1.6.4 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2551 

(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.1.4.17) 
มนส. 2.1.6.5 การรับรองมาตรฐานจากเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ 
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จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐาน ของ สกอ. ท่ีมีระบบประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และมีการจัดทํา
สมรรถนะของหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีนโยบายเรงรัดมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  
สงผลใหคณะฯ ดําเนินการใหแตละหลักสูตร และมีการติดตามการดําเนินงานดวยการกําหนดใหทุก
หลักสูตรท่ีเปดสอนจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองและเรงพัฒนาการดําเนินงานใหได
มาตรฐานตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) และมาตรฐาน
วิชาชีพของแตละหลักสูตร อาทิ หลักสูตรนิติศาสตรไดรับการรับรองมาตรฐานจากเนติบัณฑิตยสภา  
เปนตน 

 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรนําผลการวิเคราะหผลการดําเนินการและการประกันคุณภาพ ทุกหลักสูตรประจําป
การศึกษา ไปปรับปรุงหรือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2: มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
                          

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของ

การจัดการศึกษาทุกหลักสูตร  
2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  
3.  มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  
4.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความ

ตองการของผูเรียน 
5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและ            

อิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร  
6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุน

การเรียนรูทุกหลักสูตร  
7.  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร  

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการดําเนินงานผานระดับ 7 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1.  คณะมนุษยศาสตรฯ มีกลไกในการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและ
เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร และดําเนินการไดตามแนวทางท่ีกําหนด ผานเอกสารเผยแพร การ
ประชุมช้ีแจงดังนี้  มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย/แนวทางการดําเนินงานเก่ียวการบริหารหลักสูตรและการ
พัฒนาการเรียนการสอน ในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2552-2556 (มนส. 2.2.1.1) เผยแพรให
อาจารยไดทราบแนวนโยบาย     มีการกําหนดแนวนโยบายการบริหารหลักสูตร (มนส. 2.2.1.2) คูมือการเปด-ปด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ (มนส. 2.2.1.3) เพื่อใชเปนแนวการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร มีการจัดประชุมเพื่อ
รับทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยสําหรับการจัดการศึกษาป 2552 (มนส. 2.2.1.4) ในระดับคณะไดสรางความ
เขาใจจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (มนส. 2.2.1.5) การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (มนส. 
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2.2.1.6) และจากเอกสารเผยแพร ไดแก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (มนส. 2.2.1.7) 
และคูมือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยฯ (มนส. 2.2.1.8) ท่ีไดมอบใหอาจารยใน
หลักสูตร และทุกหลักสูตรไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานหลักสูตร (มนส. 2.2.1.9) เพื่อเปนคูมือในการผลิต
บัณฑิต โดยอิงเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
และกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย  

2. คณะมนุษยศาสตรฯ ไดสรางแนวปฏิบัติท่ีดี กําหนดใหมีแบบฟอรมแนวการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (มนส. 2.2.2.1) แบบฟอรมกระบวนการพัฒนาการเรียนรูรายวิชาตามกรอบ
คุณภาพบัณฑิต TQF (มนส. 2.2.2.2) และเม่ือส้ินภาคการศึกษา อาจารยตองสงสรุปผลการจัดการ
เรียนการสอน (มนส. 2.2.2.3) ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ไดเล็งเห็นประโยชนจากแนวปฏิบัติดังกลาว (มนส.
2.2.2.4) นําไปจัดทําคูมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย (มนส. 2.2.2.5) และคูมือการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (มนส. 2.2.2.6) เพื่อมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความคิด ความสามารถ ท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ 
รวมท้ังมีคุณธรรม และจริยธรรม จากการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีดังกลาว โดยอาจารยจะตองออกแบบ
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีมีผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มนส. 2.2.2.7)และ
นําสงแนวการสอนใหประธานหลักสูตร/ผูประสานรายวิชาสอบทาน ตามแบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและท่ีสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (มนส. 2.2.2.8) กอนรวบรวมนําสงคณะ ทําใหผูสอนไดเรียนรูและสามารถออกแบบการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ(มนส. 2.2.2.9) 
  3. คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทุกหลักสูตร มีความรู
ความสามารถในดานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน โดยจัดทําโครงการตาง  ๆ
เชน โครงการพัฒนาศักยภาพไอทีสําหรับบุคลากร (มนส. 2.2.3.1) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่องานวิจัยทางคหกรรม
ศาสตร เพื่อธุรกิจบริการ (มนส. 2.2.3.2) เปนตน รวมท้ังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยียังเปนหนวย
สนับสนุนการจัดทําส่ือมัติมีเดีย ทําใหอาจารยคณะมนุษยสามารถผลิตและใชส่ือและเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสอน โดยการจัดทําเอกสารประกอบการสอน ส่ือเคร่ืองชวยสอน ประเภท PowerPoint 
ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน และประเภทวีดิทัศน  มีการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลง
สนับสนุนการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน เชน การจัดทํา Blog (มนส. 2.2.3.3) การจัดทําส่ือ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนเอกสารประกอบการสอน (มนส. 2.2.3.4) เปนตน  อีกท้ังมีการจัดทําบทเรียน
ออนไลนในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยผานส่ือเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในนามวา Suan 
Dusit Internet Broadcasting (มนส. 2.2.3.5)  อาจารยสนับสนุนใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือและ
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ส่ือการเรียนรู เชน การมอบหมายใหศึกษา คนหาความรูจากอินเตอรเน็ต การใหจัดทํารายงานผลจากการ
ทํา Project Work และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  เปนตน (มนส.2.2.3.6) 

4. คณะมนุษยศาสตรฯ มีจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายเพ่ือ
สนองตอบตอความตองการของผูเรียน ท้ังดานเวลา สถานท่ี รายวิชา การจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ โดยคณะมนุษยศาสตรฯ มีการจัดกิจกรรมรียนรูนอกช้ันเรียน เชน โครงการรวมใจ
อาสาพัฒนาชุมชนคร้ังท่ี 3 (มนส. 2.2.4.1) และโครงการคาย รปศ.รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 2 
(มนส. 2.2.4.2) คายภาษาอังกฤษ เปนตน จัดการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อเรียนรูจาก
ประสบการณจริง เชน โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานศาลยุติธรรม  (มนส. 2.2.4.3) โครงการ
ศึกษาดูงานปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดการความขัดแยง (บานกาญจนาภิเษก) (มนส. 
2.2.4.4) เปนตน มีการเชิญผูเช่ียวชาญจากสถานประกอบการณมาใหความรู มีการเปดรายวิชาเลือก
ของหลักสูตรตางๆ เพื่อใหนักศึกษาเลือก ตามวันและเวลาท่ีหลากหลาย มีการจัดกิจกรรมเรียนรูดวย
ตนเองจากส่ืออิเล็กโทรนิคส เชน โปรแกรม English Discovery  VDO on Demand และ e-Book 

5. คณะมนุษยศาสตรฯ มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการ
เรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร โดยไดกําหนดใหอาจารยผูสอนทุก
รายวิชามีการกําหนด วิธีการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงคของรายวิชา และ
ลักษณะกิจกรรมและรายวิชา มีการประเมินผลทุกกิจกรรมดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการปอน
ขอมูลกลับใหนักศึกษานําไปใชในการพัฒนาผลงานและศักยภาพของตนเอง ในรายวิชาศึกษาท่ัวไปเนน
การประเมินผลการเรียนรูจากสภาพจริงและจากปฏิบัติจริงในสภาพสังคม จากโครงงาน การประเมินผล
ในแตละกิจกรรมมีการกําหนดเกณฑการประเมิน(Rubric) อยางเปนรูปธรรม (มนส. 2.2.5.1)  

6. คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตรโดยจัดใหมีการสํารวจการประเมินประสิทธิภาพการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญของคณาจารย(มนส.2.2.6.1)  และนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการสอนของคณาจารย   
ใหเปนการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญได ลดสัดสวนการถายทอดความรูของอาจารย และเพิ่ม
สัดสวนการปฏิบัติจริง และการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเรียนใหมากข้ึน 

7. คณะมนุษยศาสตรฯ  มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
ทุกหลักสูตร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (มนส. 2.2.7.1) ท่ีกําหนดใหคณาจารยมีการปรับปรุงแนวการเรียน
การสอนทุกภาคเรียน เพื่อใหสอดคลองกับกลุมนักศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
รวมท้ังจัดใหผูสอนทุกหลักสูตร จัดทําเอกสารประกอบการสอนและพัฒนาใหทันสมัยอยางตอเนื่อง จัดทํา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผลการดําเนินการไดจัดทํารายงานสรุปผลการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนของคณะ (มนส. 2.2.7.2) (มนส. 2.2.7.3) (มนส. 2.2.7.4) ไดขอมูลท่ีสามารถนํามาการพิจารณาปรับปรุง/
พัฒนา กระบวนการบริหารการจัดการทางดานการศึกษาของหลักสูตรและคณะตอไป 
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การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินการอยูท่ีระดับ 7  เม่ือเทียบกับคา

เปาหมายท่ีระดับ 6 ซ่ึงถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย  
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 6 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.2.1.1 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
มนส. 2.2.1.2 เอกสารการบริหารหลักสูตร 
มนส. 2.2.1.3 คูมือการเปด-ปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 2.2.1.4 รายงานการประชุมนโยบายจัดการศึกษาป 2552 
มนส. 2.2.1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

คร้ังท่ี 3/2552 หนา 2 วาระท่ี 1.1 เร่ือง วิสัยทัศนและแนวทางในการบริหารและพฒันาคณะ 
คร้ังท่ี 3/2552 หนา 5 วาระท่ี 1.9 เร่ือง การบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิตสูเกณฑมาตรฐาน 
คร้ังท่ี 3/2552 หนา 12 วาระท่ี 6.1 เร่ือง การประเมินการจัดการเรียนการสอน   
คร้ังท่ี 5/2552 หนา 12 วาระท่ี 5.5 เร่ือง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการจัด
การศกึษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552  
คร้ังท่ี 5/2552 หนา 13 วาระท่ี 5.6 เร่ือง การประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย มสด. ปการศึกษา 2551 
คร้ังท่ี 5/2552 หนา 13 วาระท่ี 5.7 เร่ือง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
คร้ังท่ี 1/2553 หนา 3 วาระท่ี 1.2 เร่ือง แนวทางการสงเสริมการเรียนรู โดยการ
ปฏิบัติตามเกณฑการศกึษาเพื่อสูความเปนเลิศของหนวยงาน (2553-2555) 
คร้ังท่ี 2/2553 หนา 7 วาระท่ี 1.8 เร่ือง การดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

มนส. 2.2.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มนส. 2.2.1.7 กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
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มนส. 2.2.1.8 คูมือปฏิบัติงานการจดัการเรียนการสอนของอาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 2.2.1.9 มาตรฐานฐานทางวิชาการของหลักสูตร 
มนส. 2.2.2.1 แบบฟอรมแนวการสอน 
มนส. 2.2.2.2 แบบฟอรมกระบวนการพัฒนาการเรียนรูรายวิชาตามกรอบคุณภาพบัณฑิต TQF 
มนส. 2.2.2.3 แบบฟอรมใบสรุปผลการสอน ตามเกณฑ กพร. 
มนส. 2.2.2.4 บันทึก สวท. 1282/2552 ลงวันท่ี 19 มิ.ย.52 เร่ือง ขอความอนุเคราะหแนวการสอนตามแบบฟอรมใหม 
มนส. 2.2.2.5 คูมือการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 
มนส. 2.2.2.6 คูมือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มนส. 2.2.2.7 แบบฟอรมแนวการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
มนส. 2.2.2.8 แนวปฏิบัติท่ีดี  เร่ือง การจดักจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หนา 21  
มนส. 2.2.2.9 แนวการสอนรายวิชาตางๆ 

แนวการสอนวิชา เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอังกฤษธุรกิจ3 
แนวการสอนวิชา การพูดการฟงเพื่อสัมฤทธิผล  
แนวการสอนวิชาชีวิตกับส่ิงแวดลอม 
แนวการสอนวิชาการแปล 1 
แนวการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
แนวการสอนวิชาวิธีวิจัยฯ 
วิชากฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดใีนศาลแรงงาน 

มนส. 2.2.3.1 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพไอทีสําหรับบุคลากร 
มนส. 2.2.3.2 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ

ขอมูล และวิเคราะหขอมูลเพื่องานวิจัยทางคหกรรมศาสตร เพื่อธุรกิจบริการ 
มนส. 2.2.3.3 ตัวอยาง Blog ของอาจารย 

URL: http://mblog.manager.co.th/titiya110 
http://mblog.manager.co.th/bunpodp, http://egg-sdu.blogspot.com/ 

มนส. 2.2.3.4 ตัวอยางส่ืออิเล็กทรอนิกส  
URL: http://dusithost.dusit.ac.th/~kanjana_cha/job.html 
http://dusithost.dusit.ac.th/~jitchin_jit/product.htm  
http://dusithost.dusit.ac.th/~sompoet_pan/reward.html 

มนส. 2.2.3.5 Suan Dusit Internet Broadcasting  
มนส. 2.2.3.6 แนวการสอนรายวิชาตางๆ(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.2.2.9) 
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มนส. 2.2.4.1 สรุปโครงการรวมใจอาสาพฒันาชุมชน คร้ังท่ี 3 
มนส. 2.2.4.2 สรุปโครงการ รปศ. รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 2 
มนส. 2.2.4.3 สรุปโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานศาลยุติธรรม 
มนส. 2.2.4.4 สรุปโครงการศึกษาดูงานปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการจัดการความขัดแยง 
มนส. 2.2.5.1 แนวการสอน ภาคเรียนท่ี 1/2552 และ 2/2552  
มนส. 2.2.6.1 รายงานการประเมินประสิทธิภาพการสอน ประจําปการศึกษา 2552  
มนส. 2.2.7.1 รายงานการประชุมนโยบายจัดการศึกษาป 2552  
มนส. 2.2.7.2 สรุปผลรายงานการทําวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
มนส. 2.2.7.3 สรุปผลรายงานการทําวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 
มนส. 2.2.7.4 บันทึก สนอ.1948/2552 ลงวันท่ี 6 ต.ค. 52 เร่ือง ขอใหจัดสงขอมูลรายงานสรุปผล

วิจัยในช้ันเรียนตามกระบวนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

และสรางใหหลักสูตรมีความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีกลไก
การใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา ท่ีสราง
มาตรฐานความรูความสามารถของบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยจัดทําแนว
การสอนท่ีใชกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย กระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง 
และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน รวมท้ังมีการสรุปผลการสอนตามเกณฑ 
กพร. ซ่ึงทําใหมีขอมูลสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนตอไป นอกจากนี้ในปการศึกษา 2552 คณะ
มนุษยศาสตรฯ ไดรวมโครงการรางวัลคุณภาพ สวนดุสิต (SDU Quality Award) และจัดสงแนวปฏิบัติท่ีดี 
เร่ือง การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และไดรับรางวัลในการประกวดดังกลาวอีกดวย 
 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการนําผลประเมินการจัดการศึกษามาปรัปบรุง และพัฒนาการเรียนการสอนทุก
รายวิชาอยางตอเนื่อง และสรางเปนแนวปฏิบัติท่ีดีทุกหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3: มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซ่ึง
บุคคลองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร  
2.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการ

ปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร  
3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดย

ความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก  
4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุน

จากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชน

ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานผานระดับ 5 
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

1.   คณะมีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดกลไกใหคณะตางๆถือปฏิบัติเร่ือง
เกณฑในการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญซึ่ง
เปนบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน ถาเปนวิชาชีพ ตองมีผูทรงคุณวุฒิจากองคกรวิชาชีพรวมเปน
กรรมการยกรางหรือปรับปรุงหลักสูตร และรวมวิพากษหลักสูตร (มนส. 2.3.1.1) เชนโครงการพัฒนา
หลักสูตรรัฐศาสตร (มนส. 2.3.1.2) และโครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร (มนส. 2.3.1.3)  

2.  คณะมนุษยศาสตรฯมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ี
นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร โดยมี
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กําหนดใหมีรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพของหลักสูตรทุกหลักสูตร (มนส. 2.3.2.1) ท่ีให
นักศึกษาเขารับการฝกงานในสถานประกอบการจริง (มนส. 2.3.2.2 , มนส. 2.3.2.3, มนส. 2.3.2.4) 
และสนับสนุนใหนักศึกษาประยุกตใชความรู ทักษะ ความสามารถ ท่ีไดเรียนรูจากในหองเรียน 
ศึกษาแกปญหาใหชุมชน และใหบริการแกชุมชน เชน โครงการคายเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 
(มนส. 2.3.2.5) การศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานศาลยุติธรรม  
(มนส. 2.2.4.3) โครงการศึกษาดูงานปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดการความขัดแยง (บาน
กาญจนาภิเษก) (มนส. 2.2.4.4) การเชิญผูเชียวชาญมาบรรยายเชน โครงการวันรพี53 (มนส. 2.2.4.5) 

3. คณะมนุษยศาสตรฯ มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไม
กําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก ในการสอนรายวิชา จัดให
มีการเรียนรูจากบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก จากแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหา
ของหลักสูตร เชน การจัดการบรรยายพิเศษในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (มนส. 2.3.3.1) 
โครงการวันรพี53 (มนส. 2.3.3.2)  เปนตน การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เชนโครงการเปดตํารานอก
หองเรียน ณ มิวเซียมสยาม (มนส. 2.3.3.3) โครงการศึกษาดูงานองคการปกครองสวนทองถ่ินใน
พื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ (มนส. 2.3.3.4) โครงการศึกษาดูงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (มนส. 
2.3.3.5) เปนตน รวมไปถึงการจัดกิจกรรม/โครงการ ทางการศึกษาท่ีไมไดกําหนดไวในหลักสูตร 
ซ่ึงเปนการสนับสนุนใหนักศึกษาประยุกตใชความรู ทักษะ ความสามารถ ท่ีไดเรียนรูจากใน
หองเรียน ศึกษาแกปญหาใหแกชุมชน เชน โครงการคายเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน (มนส. 
2.3.3.6) โครงการคาย รปศ. รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 2  (มนส. 2.3.3.7) เปนตน 

 หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนไดใหความรวมมือในการรับนักศึกษาจากหลักสูตร
ตางๆของคณะใหฝกงาน เรียนรูจากการปฏิบัติจริง(มนส.2.3.3.4) 

4. คณะมนุษยศาสตรฯ มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร คือ การใหหนวยงานท่ี
นักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพ เปนผูประเมินผลการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมถึงการให
คําแนะนํา ขอเสนอแนะการจัดทําการประเมินหลักสูตร โดยมีการเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากสถาน
ประกอบการมาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและดําเนินกิจกรรม
ในการพัฒนานักศึกษาใหมีมาตรฐาน (มนส. 2.3.4.1-5)  

5.  คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล 
องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร โดยจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปท่ี 4 กอนการฝกงาน รวมท้ังมีการสัมมนากลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณจากการฝกงานในสถานประกอบการจริง และ
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นําผลท่ีไดจากสัมมนาไปจัดปฐมนิเทศใหกับนักศึกษารุนถัดไป เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(มนส. 2.3.5.1) หลักสูตรจิตวิทยา (มนส. 2.3.5.2) เปนตน 

 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินการอยูท่ีระดับ 5  เม่ือเทียบกับคา

เปาหมายท่ีระดับ 4 ซ่ึงถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 4 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.3.1.1 เอกสารระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(หนา 3-4) 
มนส. 2.3.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร 
มนส. 2.3.1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มนส. 2.3.2.1 คูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2552 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 2.3.2.2 บันทึกขออนุเคราะหรับนักศึกษาฝกงาน 
มนส. 2.3.2.3 แบบตอบรับนกัศึกษาฝกงาน 
มนส. 2.3.2.4 หนังสือสงตัวนักศึกษากลับสถาบัน 
มนส. 2.3.2.5 สรุปโครงการคายเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน 
มนส. 2.3.2.6 โครงการสัมมนาและศึกษาดงูานศาลยุติธรรม  (ใชหลักฐานเดียวกบัมนส. 2.2.4.3)  
มนส. 2.3.2.7 โครงการศึกษาดูงานปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดการความขัดแยง 

(บานกาญจนาภิเษก) (ใชหลักฐานเดียวกับมนส. 2.2.4.4) 
มนส.2.3.2.7 รายงานสรุปโครงการวันรพ5ี3 
มนส. 2.3.3.1 รายงานสรุปโครงการวันรพ5ี3(ใชหลักฐานเดียวกับมนส. 2.3.2.7) 
มนส. 2.3.3.2 บันทึก ศธ.0566.03/1099 ลงวันท่ี 11 ธ.ค. 52 เร่ือง วิทยากรบรรยายในหัวขอ ศิลปะ

การพูดกับอํานาจในการตอรอง 
บันทึก ศธ.0566.03/1087 ลงวันท่ี 11 ธ.ค. 52 เร่ือง เชิญวทิยากรบรรยาย  
ในรายวิชาการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

มนส. 2.3.3.3 สรุปโครงการเปดตํารานอกหองเรียน ณ มิวเซียมสยาม 
มนส. 2.3.3.4 สรุปโครงการศึกษาดูงานองคการปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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มนส. 2.3.3.5 สรุปโครงการศึกษาดูงานทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
มนส. 2.3.3.6 สรุปโครงการคายเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.3.2.4) 
มนส. 2.3.3.7 สรุปโครงการ คายรปศ.รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 2 
มนส. 2.3.4.1 รายงานการประเมินหลักสูตรภาษาไทย 
มนส. 2.3.4.2 รายงานการประเมินหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
มนส. 2.3.4.3 รายงานการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มนส. 2.3.4.4 วิจัยประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
มนส. 2.3.4.5 รายงานการประเมินหลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 
มนส. 2.3.4.6 สรุปโครงการสูดดิน กล่ินไอเดีย 
มนส. 2.3.5.1 สรุปการสัมมนารายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 
มนส. 2.3.5.2 สรุปกิจกรรม มัชฌิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ หลักสูตรจิตวิทยา 
 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการสงเสริมใหหลักสูตรตางๆ เชิญผูทรงคุณวุฒิเขา

มามีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หนวยงานภายนอกใหความรวมมือกับพัฒนา
นักศึกษา คณะมีการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุน
จากองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 พัฒนาระบบกลไกการสรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการกับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการของคณะ  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4: จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน :  
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรในสังกัดคณะฯ และรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและรายวิชา
เฉพาะดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหกับนักศึกษาหลักสูตรตางๆของมหาวิทยาลัย ท้ังใน
มหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษา คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 5,418.92 เทียบกับจํานวน
อาจารยปฏิบัติงานจริงของคณะ 131 คน คิดเปนสัดสวนของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
อาจารยประจําเทากับ 41.37 : 1 คน 
 

ตารางท่ี 14 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  
 

ภาคการศึกษา / สาขา FTES ท่ีปรับคาระดับบัณฑิตศึกษาเปนปริญญาตรี 
195,081 5,418.92 

 

การบรรลุเปาหมาย 
 ปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความแตกตางของคา FTESตาม
มาตรฐาน ของสาขา ตามเกณฑ สกอ. มีดังนี้ 

-  คามาตรฐานจํานวนนักศึกษาเทียบเทาตออาจารยประจําสาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เทากับ 25 : 1 

รอยละของความแตกตาง  =  41.37 – 25  x   100  = 65.46 % 
            25 
ดังนั้น คณะมนุษยศาสตรฯ ความแตกตางของคา FTESตามมาตรฐาน ของสาขา รอยละ 

65.46 ถือวา ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

> +10% หรือ < -10 %  
ของเกณฑมาตรฐาน  

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

(-5.99) -5.99 %  
ของเกณฑ มาตรฐาน  



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 68

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
1 คะแนน > +10% หรือ < -10 %  

ของเกณฑมาตรฐาน ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.4.0.1 รายวิชาท่ีเปดสอน และจํานวนนกัศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 1/2552  
มนส. 2.4.0.2 รายวิชาท่ีเปดสอน และจํานวนนกัศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 2/2552 
มนส. 2.4.0.3 จํานวนบุคลากรประจําหลักคณะ 

 

จุดออน 
สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตออาจารย

ประจํามีสูงมาก  เนื่องจากคณะมนุษยศาสตรฯ ไดสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ัวไป และรายวิชา
พื้นฐานดานมนุษยศาสตรฯ ใหกับนักศึกษาคณะอ่ืน ๆ  

 

แนวทางการพัฒนา 
1. คณะจะพัฒนาแผนอัตรากําลังของอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ  
2. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารยในหลักสูตรตาง ๆ ใหสามารถสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปของ

หลักสูตร 
3. จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลรวมกับคณะตาง ๆ เพื่อการใชทรัพยากรรวมกันใหมี

ประสิทธิภาพ  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5: สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา  
เกณฑการประเมิน :  
 

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2552 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 
155 คน ลาศึกษาตอ จํานวน 24 คน คิดเปนจํานวนบุคลากรท้ังหมด จํานวน 131 คน จําแนกตาม
ประเภทบุคลากรและคุณวุฒิทางการศึกษาตามตารางท่ี 15 (มนส. 2.5.0.1) 
 

ตารางท่ี 15  จาํนวนอาจารยประจําของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
ประเภท 

วุฒิการศึกษา  
รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

1. ขาราชการ 18 28 1 47 
2. พนักงานราชการ - 3 - 3 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 4 16 - 20 
4. อาจารยประจําตามสัญญาจาง 3 79 - 82 
5. ผูชวยสอน - - 3 3 

รวม 25 126 4 155 

รอยละ 16.13 81.29 2.58 100.00 
 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนษุยศาสตรฯ มีอาจารยประจําวุฒิปริญญาเอก รอยละ 16.13 และอาจารยประจําวุฒิ

ปริญญาตรี รอยละ 2.58 ถือวา บรรลุเปาหมาย 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 1 
- 19 หรือ  
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 
20-29 แต  
วุฒิปริญญาตรี มากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 20-29 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากบัหรือ นอยกวารอยละ 5  
หรือ  
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือเทากับรอยละ 30 
และ  
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5  

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือ
เทากับรอยละ 30 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากบัหรือ 
นอยกวารอยละ 5  
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 

1 คะแนน 

วุฒิปริญญาเอก 
รอยละ 10  

วุฒิปริญญาตรี   ≤  
รอยละ 5  

ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.5.0.1 ขอมูลพื้นฐานคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําเดือนมีนาคม 2553   
 

จุดแข็ง 
 - 
 

จุดออน 
 อาจารยท่ีอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 4 คน เนื่องจากเปนอาจารยในสาขาขาดแคลน ซ่ึง
อยูระหวางการศึกษาตอทุกทาน และมีผูลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก จํานวน 23 คน 
 
แนวทางการพัฒนา 
 คณะจะสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และจัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมในการศึกษาระดับปริญญาเอก 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6: สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน : 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 
155 คน ลาศึกษาตอจํานวน 24 คน คิดเปนจํานวนบุคลากรท้ังหมด จํานวน 131 คน จําแนกตาม
ประเภทบุคลากรและตําแหนงทางวิชาการตามตารางท่ี 16 (มนส. 2.6.0.1) 
 

ตารางท่ี 16  จํานวนอาจารยประจําของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

 
ประเภท 

ตําแหนงทางวิชาการ  
รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

1. ขาราชการ 24 20 3 - 47 
2. พนักงานราชการ 3 - - - 3 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 17 3 - - 20 
4. อาจารยประจําตามสัญญาจาง 77 5 - - 82 
5. ผูชวยสอน 3 - - - 3 

รวม 124 28 3 0 155 

รอยละ 80.00 18.06 1.94 - 100.00 
 
 
 

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

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และศ. รวมกัน
อยูระหวาง รอยละ 40 - 59 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไปเทากบัหรือ
มากกวารอยละ 10  
หรือ  
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และศ. รวมกันมากกวา 
หรือเทากับรอยละ 60 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไปนอยกวารอยละ 10  

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และศ. รวมกันมากกวา หรือเทากบั 
รอยละ 60 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
เทากับหรือมากกวา  
รอยละ 10  
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การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรฯ มีสัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย รวมกันเทากับ รอยละ 20.00 และอาจารยท่ีดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยข้ึนไป รอยละ 1.94 ถือวา ไมบรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
1 คะแนน รวมผูดํารงตําแหนง 

ผศ. รศ. และ ศ.      
รอยละ 17  

ผูดํารงตําแหนง      
รศ. ขึ้นไป รอยละ 4 

 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.6.0.1 ขอมูลพื้นฐานคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําเดือนมีนาคม 2552 
 

จุดแข็ง 
 - 
 

จุดออน 
 มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไปต่ํากวาเปาหมาย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1.ควรสนับสนุนสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง  

2. มีการติดตามผลการจัดทําผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑภาระงานทางวิชาการของ
อาจารยอยางตอเนื่อง 

3.จัดกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการผลิตผลงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7: มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

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

 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย อยูท่ีระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน คือ 

1.  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.7.1.1) คณะมนุษยศาสตรฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร ประจําปการศึกษา 2551 (มนส. 2.7.1.2) เพื่อวางแผน สงเสริม 
ควบคุม กํากับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดมีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร คณะมนุษยศาสตรฯ (มนส. 2.7.1.3) ซ่ึงสอดคลองกับคูมือการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมีการนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ (มนส. 2.7.1.4) เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติรวมกัน นอกจากนี้ยังไดจัดทํา
ขอบังคับคณะมนุษยศาสตรฯ วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร (มนส. 2.7.1.5) และประกาศ
คณะมนุษยศาสตรฯ เร่ือง แนวทางการดําเนินงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพ (มนส. 2.7.1.6)  

 ในปการศึกษา 2552 มีการแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร 
ประจําปการศึกษา 2552 ตามคําส่ังคณะมนุษยศาสตรฯ ท่ี 025/2552 (มนส. 2.7.1.7) โดยมีหนาท่ี 
ดังนี้ 1) ทบทวนระบบ กลไก แนวทางปองกัน การควบคุม ติดตาม กํากับ ดูแล  การกําหนดโทษ
ความผิดทางจรรยาบรรณ แนวทางการรองทุกข รองเรียน ใหมีความทันสมัย และตอเนื่อง 2) จัด
กิจกรรม/โครงการ เพื่อทบทวนมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหเปนคานิยมรวมในการสงเสริม



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 74

ใหบุคลากรมีการปฏิบัติท่ีดี 3) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร และ 4) จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานดานการปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร  

มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงจรรยาบรรณในเรื่องโทษทางจรรยาบรรณ และการอุทธรณ
ทางจรรยาบรรณใหสอดคลองกับเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด จึงไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 ข้ึน (มนส. หนา 6/13) 

2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผู เกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  คณะ
มนุษยศาสตรฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตามคําส่ัง
คณะมนุษยศาสตรฯ ท่ี 025/2552 (มนส. 2.7.2.1) และเม่ือป พ.ศ. 2551 คณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดทํา
ประกาศ เร่ือง แนวทางการดําเนินงานกับบุคลากรดานจรรยาบรรณ (มนส. 2.7.2.2) รวมไปถึงการ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมท่ี 1 การสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรและ
สุขภาพ เพื่อเปนการใหความรู ความเขาใจเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพแกบุคลากร (มนส. 2.7.2.3) และ
กองกฎหมายไดจัดโครงการอบรม เร่ือง วินัย  อุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.7.2.4) นอกจากนี้จากการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ คร้ังท่ี 
1(7)/2553 ระดับมหาวิทยาลัยนั้น (มนส. 2.7.2.5) วาระท่ี 3.1 มีมติใหนําผลการประเมินการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณบุคลากร มาประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ซ่ึง
กระบวนการประเมินของคณะมนุษยศาสตรฯ (มนส. 2.7.2.6) มีมติใหประเมินแบบ 360 องศา อยู
ระหวางการดําเนินงานรวบรวมขอมูล (มนส. 2.7.2.7) รวมไปถึงมหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหมี
โครงการบุคลากรดีเดน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูมีผลงานดีเดนประจําป (มนส. 2.7.2.8)  

3.  มีการกํากับดูแลใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย โดยการปรับปรุง
คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะฯ ใหทันสมัยและสอดคลองกับรูปแบบของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณของบุคลากร ประจําป
งบประมาณ (มนส. 2.7.3.1) (มนส. 2.7.3.2) อีกท้ังในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (มนส.
2.7.3.3)  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (มนส. 2.7.3.4) ในแตละหลักสูตรมีวาระสงเสริมและ
สนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยฯ ไดพิจาณาจัดทํา
ชองทางติดตอส่ือสารและระบบในการจัดเก็บขอมูลเร่ืองรองเรียนไว (มนส. 2.7.3.5)  

4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย มหาวิทยาลัยได
กําหนดการกระทําผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินัย หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย โดยออกขอบังคับ จํานวน 2 ฉบับ คือ 1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต วาดวย จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 (มนส. 2.7.4.1) และ 2. 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2552 (มนส. 2.7.4.2) และประกาศ 1 ฉบับ คือ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง การ
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กระทําความผิดจรรยาบรรณท่ีถือเปนความผิดวินัย หรือผิดวินัยอยางรายแรง พ.ศ. 2551 (มนส. 
2.7.4.3) โดยคณะมนุษยศาสตรฯ ไดพิจารณาจัดทําระบบและกลไกจากคูมือการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของคณะมนุษยศาสตรฯ (มนส. 2.7.4.4)โดยใหคณะกรรมการจรรยาบรรณรายงานผลให
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรฯ ทราบทุก 6 เดือน (มนส. 2.7.4.5) (มนส. 2.7.4.6) นอกจากนี้คณะ
มนุษยศาสตรฯ ยังไดจัดทําประกาศ เร่ือง แนวทางการดําเนินงานกับบุคลากรดานจรรยาบรรณ (มนส. 2.7.4.7)  

5.  คณะมนุษยศาสตรฯ ไดนําผลการประเมินจากการประเมินปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน คร้ังท่ี 1 มา
ประชุมรวมกับคณะอนุกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรฯ คร้ังท่ี 4/2552 (มนส. 2.7.5.1) และคร้ังท่ี 2/2553 (มนส.2.7.5.2) และมีการ
รายงานผลการประเมินจรรยาบรรณบุคลากร (มนส. 2.7.5.3) (มนส. 2.7.5.4) เพื่อทราบผลการ
ดําเนินงานของบุคลากร และใชเปนแนวทางในการวางแผน ปองกัน อีกท้ังยังมีการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมท่ี 1 การสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรและสุขภาพ เพื่อเปน
การใหความรู ความเขาใจเร่ืองจรรยาบรรณวิชาชีพแกบุคลากร (มนส. 2.7.5.5)  

 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรฯ มีผลการดําเนินการอยูท่ีระดับ 5  ซ่ึงบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี

ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.7.1.1 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
มนส. 2.7.1.2 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 015/2551 
มนส. 2.7.1.3 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 2.7.1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรฯ  

คร้ังท่ี 4/2552 วาระท่ี 4.2 เร่ือง คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 3 
คร้ังท่ี 4/2552 วาระท่ี 5.1 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 เดือน คร้ังท่ี 1 หนา 4 
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คร้ังท่ี 2/2553 วาระท่ี 3.4 เร่ือง ผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณบุคลากร
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 รอบ 6 
เดือน คร้ังท่ี 2 หนา 10) 

มนส. 2.7.1.5 ขอบังคับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 
มนส. 2.7.1.6 ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ืองแนวทางการดําเนินงาน

ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มนส. 2.7.1.7 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 025/2552 
มนส. 2.7.2.1 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 025/2552 (หลักฐานเดียวกับ

เอกสารหมายเลข มนส. 2.7.1.7) 
มนส. 2.7.2.2 ประกาศ เร่ือง แนวทางการดาํเนินงานกับบุคลากรดานจรรยาบรรณ 

(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.7.1.6) 
มนส. 2.7.2.3 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมท่ี 1 การสงเสริมจรรยาบรรณ

วิชาชีพและสุขภาพ 
มนส. 2.7.2.4 สรุปโครงการอบรม เร่ือง วินัย อุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 2.7.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ คร้ังท่ี 1(7)/2553 วาระท่ี 3.1 

เร่ือง การประเมินการดําเนินงานดานจรรยาบรรณบุคลากรของ
คณะอนกุรรมการจรรยาบรรณประจําหนวยงาน หนา 3/13 

มนส. 2.7.2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 1/53 วาระท่ี 6.1 เร่ือง การประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หนา 12 

มนส. 2.7.2.7 มนส. 0458/2553 ลงวันท่ี 26 มี.ค.53 เร่ือง ขอความอนุเคราะหแจงบุคลากร
ในหนวยงานใหจัดทําการประเมินตนเอง รอบ 6 เดือน 

มนส. 2.7.2.8 โครงการบุคลากรดีเดนมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
มนส. 2.7.3.1 รายงานผลการดาํเนินงานดานจรรยาบรรณบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
มนส. 2.7.3.2 รายงานผลการดาํเนินงานดานจรรยาบรรณบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
มนส. 2.7.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรฯ  

คร้ังท่ี 4/2552 (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.7.1.4) 
คร้ังท่ี 4/2552 วาระท่ี 4.1 เร่ือง การคัดเลือกบุคลากรดีเดนและบุคลากร
ตัวอยางดานบุคลิกภาพ หนา 4 
คร้ังท่ี 4/2552 วาระท่ี 5.4 เร่ือง การลอกเลียนแบบผลงานวิชาการของผูอ่ืน หนา 12 
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คร้ังท่ี 1/2553 วาระท่ี 3.1 เร่ือง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมท่ี 1 
การสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพและสุขภาพ หนา 8 
คร้ังท่ี 2/2553 วาระท่ี 3.4 เร่ือง ผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรฯ ประจําปการศึกษา 2551 รอบ 6 เดือน คร้ังท่ี 2 หนา 10 

มนส. 2.7.3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มนส. 2.7.4.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 
มนส. 2.7.4.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต วาดวย จรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 
มนส. 2.7.4.3 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง การกระทําความผิดจรรยาบรรณ

ท่ีถือเปนความผิดวินยั และความผิดวนิัยอยางรายแรง พ.ศ. 2551 
มนส. 2.7.4.4 คูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร คณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร หนา 6 (หลักฐานเดียวกบัเอกสารหมายเลข มนส. 2.7.1.3) 
มนส. 2.7.4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คร้ังที

4/2552 วาระท่ี 5.1 หนา 4 (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.7.1.4) 
มนส. 2.7.4.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ัง

ท่ี 2/2553 วาระท่ี 3.4 หนา 10 (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.7.3.3) 
มนส. 2.7.4.7 ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ือง แนวทางการดําเนินงานกับ

บุคลากรดานจรรยาบรรณ (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.7.1.6) 
มนส. 2.7.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรฯ คร้ังท่ี 4/2552 

(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.7.1.4) 
มนส. 2.7.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ัง

ท่ี 2/2553 วาระท่ี 3.4 หนา 10 (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.7.3.3) 
มนส. 2.7.5.3 รายงานผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณบุคลากร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2551 (หลักฐานเดยีวกบัเอกสารหมายเลข 2.7.3.1) 
มนส. 2.7.5.4 รายงานผลการดําเนินงานดานจรรยาบรรณบุคลากร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 (หลักฐานเดยีวกบัเอกสารหมายเลข 2.7.3.2) 
มนส. 2.7.5.5 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมท่ี 1 การสงเสริมจรรยาบรรณ

วิชาชีพและสุขภาพ (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.7.2.3) 
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จุดแข็ง 
 มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ
ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ือง แนวทางการดําเนินงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เพื่อใชเปนแนวทางในการกํากับ ติดตาม ควบคุม ดูแล อีกท้ังการนําแนวทางการพัฒนาในปท่ีผานมา 
คือ การมีนโยบายท่ีจะนําผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ ไปเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
คณาจารยประจําปเปนรายบุคคลอีกดวย 
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
1.คณะสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการในการเฝาระวังการกระทําผิด

จรรยาบรรณ   
2.กําหนดชองทางในการใหบุคคลภายใน นักศึกษา หรือบุคคลภายนอก ไดมีโอกาสแจง

รองทุกขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย 
3.จัดกิจกรรมเสริมสราง เชิดชูผูมีความประพฤติเปนแบบอยางท่ีดีดานคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8: มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและ

พัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน  
2.  มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ใน

ดานการเรียนการสอน  
3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  
4.  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพร 

ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการ ศึกษาอยางสมํ่าเสมอ  
5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและ ภายนอกสถาบัน  

  
เกณฑการประเมิน :  

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานงาน 5 ขอ 

ตามเกณฑมาตรฐาน ของ สกอ. คือ 
1. คณะมนุษยศาสตรฯ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย เพื่อใหมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในแผนกลยุทธของคณะ(มนส. 2.8.1.1) 
และแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตรสังคมศาสตร ป2552-2556 (มนส. 2.8.1.2)  ท่ีสอดคลอง
กับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.8.1.3)  และแผนงานวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.8.1.4) (มนส. 2.8.1.5)  

ในแผนปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรฯ จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมท่ีเสริมสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังในระดับคณะและหลักสูตร 
ปการศึกษา 2552 ไดจัดโครงการการขียนการอางอิงและบรรณานุกรมเพื่อใชทําผลงานวิชาการ
(มนส.2.8.1.6)ใหมีโครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกคณาจารยคณะ
มนุษยศาสตรฯ (มนส. 2.8.1.7) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (มนส. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ  มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ  มีการดําเนนิการครบทุกขอ  
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2.8.1.8) เพื่อประชุมสัมมนาการวิจัยช้ันเรียนทางดานภาษา และเสริมสรางศักยภาพในการทําวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการ ดานการวิจัยในช้ันเรียนทางดานภาษา 

นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรฯ ยังไดสนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมสัมมนา/อบรมเชิง
ปฏิบัติการในหัวขอตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนท่ีหนวยงานตางๆทั้งภายในภายนอกจัด ไดแก การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
(มนส. 2.8.1.9) และการเขียนบทความเพ่ือการเผยแพรตีพิมพ (มนส. 2.8.1.10)  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารยสูความเปนเลิศในวิชาชีพ” (มนส. 2.8.1.11) เพื่อสรางความเขาใจในแนวคิด
ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานอุดมศึกษา การจัดทําแผนประสบการณแบบบูรณาการ และการวิจัยใน
ช้ันเรียนไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  และโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารยในการเขียนงานทาง
วิชาการ” (มนส. 2.8.1.12) เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพอาจารยในการเขียนงานทางวิชาการ  

 ในระดับหลักสูตรยังไดกําหนดแนว  ทางการพัฒนาอาจารยดานการวิจัยไวใน
มาตรฐานหลักสูตร (มนส. 2.8.1.13) หลากหลายรูปแบบ ไดแก การกําหนดมาตรฐานสมรรถนะ
อาจารยประจําหลักสูตรเร่ืองทักษะดานการวิจัย การกําหนดมาตรฐานการบูรณาการดานการวิจัย
องคความรูและวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการสนับสนุน
ใหอาจารยทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ   

2.  มหาวิทยาลัยมีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรม
ใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน โดยไดกําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย แนวทางพัฒนาตามแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัย (มนส. 2.8.2.1)  ขอกําหนดมาตรฐานดานผลงานวิชาการเปนเกณฑเพื่อตอ
อายุสัญญาจาง (มนส. 2.8.2.2) ขอบังคับวาดวยเกณฑมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของอาจารย 
(มนส. 2.8.2.3) โดยมีการจัดประชุมช้ีแจงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาป 2552 เพื่อ
สรางความเขาใจใหกับบุคลากร (มนส. 2.8.2.4) (มนส. 2.8.2.5) มีการกําหนดการจัดสรรเงินทุน
สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงาน/งานวิจัย  เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ และการกําหนด
คาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการ (มนส. 2.8.2.6) (มนส. 2.8.2.7)    

  จากการประชุมช้ีแจงแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย  คณะมนุษยศาสตรฯ  ได
ดําเนินการ สนับสนุน กํากับติดตามใหอาจารยดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ ไดแจง
แนวทางปฏิบัติผานประชุม (มนส. 2.8.2.8) กําหนดผูดูแลติดตามผลการดําเนินงานท้ังระดับคณะ
และหลักสูตรและไดใชเกณฑภาระงานทางวิชาการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย 
นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรฯ ไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มนส. 2.8.2.9) รวมกับอธิการบดี เพื่อ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยตัวช้ีวัดท่ี 30 เร่ือง ประสิทธิภาพของการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับ 6 กําหนดใหคณาจารยประจําทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการ
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เรียนรูของผูเรียน และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาผูเรียน (มนส. 2.8.2.10) ซ่ึงจากรายงานผลการ
สํารวจการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร พบวา มีอาจารย
ประจําท่ีทํางานวิจัยในช้ันเรียนถึงรอยละ 93.71 โดยมีผลงานวิจัยท้ังหมด 56 เร่ือง (มนส. 2.8.2.11) 

3.  คณะมนุษยศาสตรฯ  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษาสําหรับอาจารยอยางพอเพียง โดยแหลงเงินทุนภายในนั้นสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย โดยมีคณะกรรมการจัดสรรเงิน
อุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 2.8.3.1) เปนผูพิจารณา และมีการกําหนด
แนวปฎิบัติข้ันตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย (มนส. 2.8.3.2) สวนแหลงเงินทุนจากภายนอก
นั้น จะมีฐานขอมูลแหลงทุนงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(มนส. 2.8.3.3) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธแหลงเงินสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ โดยจะมีการ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบอยางตอเนื่อง (มนส. 2.8.3.4) (มนส. 2.8.3.5) และมีการกําหนด
แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (มนส. 2.8.3.6) นอกจากนี้ เพื่อ
เปนการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยฯ ยัง
จัดสรรทุนในการพัฒนาหลักสูตร (มนส. 2.8.3.7) และติดตามประเมินหลักสูตร (มนส. 2.8.3.8)  

4.  คณะมนุษยศาสตรฯ  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน 56 เร่ือง(มนส. 2.8.4.1)  และ
มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
อยางสมํ่าเสมอ เชน การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (มนส. 2.8.4.2) 
(มนส. 2.8.4.3) (มนส. 2.8.4.4)  

5.  คณะมนุษยศาสตรฯ มีการสรางเครือขายวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน ซ่ึงภายในสถาบัน คณะสงเสริมใหอาจารยตางคณะไดทําวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
รวมกัน เชนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป(มนส. 2.8.5.1)  คณะยังไดดําเนินการใหผูท่ีมีความเช่ียวชาญ 
และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ใหการสนับสนุนชวยเหลือคณาจารยท่ีจะนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนวิจัยในการประเมินโครงการวิจัย (มนส. 2.8.5.2) (มนส. 2.8.5.3) 

คณะสงเสริมการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก  เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ได
มีเครือขายกับสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่
นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (Thailand TESOL) โดยคณาจารย
ประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจไดรับเชิญใหเปนคณะกรรมการในการจัดการประชุม 30th 
Annual Thailand TESOL International Conference 2010 “ELT in the Next Decade. Sharing, 
Caring, and Daring” เม่ือวันท่ี 29-30 มกราคม 2553 และยังไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยจํานวน 2 
เร่ืองอีกดวย (มนส. 2.8.5.4) 
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การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินการอยูท่ีระดับ 5  เม่ือเทียบกับคา

เปาหมายท่ีดําเนินการอยางนอย 4 ขอ ซ่ึงถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย  
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 

3 คะแนน 
มีการดําเนินการ      
อยางนอย 4 ขอ 

ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน  

รหัส
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

มนส. 
2.8.1.1 

แผนกลยุทธของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556 

มนส. 
2.8.1.2   

แผนพัฒนาบุคลากรคณะมนษุยศาสตรสังคมศาสตร ป2552-2556  

มนส. 
2.8.1.3 

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ป2552-2556 

มนส. 
2.8.1.4 

แผนงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551-52  

มนส. 
2.8.1.5 

แผนสงเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ 2553-2556 

มนส. 
2.8.1.6 

สรุปโครงการการเขียนการอางอิงและบรรณานุกรมเพื่อใชทําผลงานวิชาการ 

มนส. 
2.8.1.7 

โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกคณาจารยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

มนส. 
2.8.1.8 

สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มนส. 
2.8.1.9 

บันทึก สวพ.171/2553 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 53 เร่ือง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ 

มนส. 
2.8.1.1

บันทึก สวพ.1409/2552 ลงวนัท่ี 6 พ.ย. 2552 เร่ือง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ 
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0 
มนส. 
2.8.1.1
1 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาจารยสูความเปนเลิศในวชิาชีพ”  

มนส. 
2.8.1.1
2 

โครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารยในการเขียนงานทางวชิาการ 

มนส. 
2.8.1.1
3 

มาตรฐานหลักสูตรตางๆ เชน 
URL: http://dusithost.dusit.ac.th/~laddawan_pan/news_academic.htm  
มาตรฐานหลักสูตรภาษาไทย หนา 40 
มาตรฐานหลักสูตรรัฐศาสตร หนา 55 , 64, และ 71 
มาตรฐานหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ หนา 39 และ 54 

มนส. 
2.8.2.1   

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย พศ.2552-2556 (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 
2.8.1.3) 

มนส. 
2.8.2.2 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ2552 

มนส. 
2.8.2.3 

ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย ภาระงานทางวชิาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2552 

มนส. 
2.8.2.4 

อธิการบดีมอบ นโยบายการจัดการศึกษา ป 52 แกผูบริหารและอาจารยท่ีปรึกษา 

มนส. 
2.8.2.5 

อธิการบดีมอบนโยบายการบริหารงานดานวิชาการและงานสอน 

มนส. 
2.8.2.6 

ระเบียบ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย ทุนอุดหนนุการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
เพื่อขอกําหนดตําแหนงวิชาการ พ.ศ. 2552 

มนส. 
2.8.2.7 

ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง “หลักเกณฑวิธีปฏิบัติการรับเงินอุดหนุนการ
วิจัย พ.ศ. 2551” 

มนส. 
2.8.2.8 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังท่ี 5/2551 
วาระท่ี 4.1 หนา 5  

มนส. 
2.8.2.9 

คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

มนส. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน 
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2.8.2.1
0 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
(หนา 81) (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.8.2.9) 

มนส. 
2.8.2.1
1 

สรุปผลรายงานการทําวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มนส. 
2.8.3.1 

คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี 3475/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดสรรเงิน
ทุนอุดหนนุการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

มนส. 
2.8.3.2 

ข้ันตอนการจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต (ปรับปรุง: 
มิถุนายน 2552) 

มนส. 
2.8.3.3 

แหลงเงินทุนภายนอก 

มนส. 
2.8.3.4 

เว็บไซดการประชาสัมพันธขาวสารงานวจิัย 

มนส. 
2.8.3.5 

บันทึก สวพ.019/2553 ลงวันท่ี 6 ม.ค.53 เร่ือง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธการขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ปงบประมาณ 2553 

มนส. 
2.8.3.6 

แผนผังการขอรับทุนอุดหนนุการวจิัยจากแหลงทุนภายนอก ปงบประมาณ 2553 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

มนส. 
2.8.3.7 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หนา 33 

มนส. 
2.8.3.8 

บันทึก สวท.1823/2552 ลงวันท่ี 27 ส.ค.52 เร่ือง ขอความอนุเคราะหใหหลักสูตรรายงาน
ผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลหลักสูตร 

มนส. 
2.8.4.1 

สรุปผลรายงานการทําวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.8.2.11) 

มนส. 
2.8.4.2 

การนําเสนอผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูล เร่ือง Classroom Research in Thai EFL 
Teaching and Learning (Workshop) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 30th Annual 
Thailand TESOL Internatinal Conference 2010 

มนส. 
2.8.4.3 

การนําเสนอผลงานวิจยัของ ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ เร่ือง Effects of ICT on English 
Achievement and Student Engagement: A Case Study of Passive Learners ในการ
ประชุมระดับนานาชาติ 30th Annual Thailand TESOL Internatinal Conference 2010 

มนส. 
2.8.4.4 

การนําเสนอผลงานวิจยัของ ดร.บุบผา อยูทรัพย เร่ือง การพัฒนาการใชกลวิธีการเรียน
ภาษาฝรั่งเศสของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยว ในการประชุม ยุทธศาสตร
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การแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศกึษา  
มนส. 
2.8.5.1 

สรุปผลรายงานการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 2.8.2.11) 

มนส. 
2.8.5.2 

บันทึกขอความ มนส. 1652-1658/2552  เร่ือง ขอความอนุเคราะหประเมินโครงการวิจยั 

มนส. 
2.8.5.3 

คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี 304/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวฒิุ
ภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

มนส. 
2.8.5.4 

หลักฐานการเปนเครือขายกบัสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษแหงประเทศไทยในพระ
อุปถัมภของสมเด็จพระเจาพีน่างเธอเจาฟากัลยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร (Thailand TESOL) 

 

จุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน โดยความรวมมือของ สํานักสงเสริมวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยและสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดหาแหลงทุน
สนับสนุนการวิจัยอยางพอเพียง และการใหคําแนะนําในเร่ืองการทําวิจัย เชน การเปดคลินิกนักวิจัย 
(Researcher Club) ประกอบกับคณาจารยเห็นความสําคัญ ทําใหคณะสามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนจํานวนมาก มีอาจารยท่ีมีรายช่ืออยูในบัญชีนักวิจัยแหงชาติ และมีความ
เช่ียวชาญในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีไดรับทุนวิจัยระดับชาติ 
 
 
จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
สนับสนุนใหอาจารยประจําในแตละหลักสูตรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยาง

ตอเนื่อง และมีคุณภาพมากข้ึน  พัฒนาแนวทางการสรางเครือขายวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ท้ังภายในและภายนอกใหชัดเจนและเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน สงเสริมการจัดเวทีแลกเปล่ียนเผยแพร
งานวิจัย จัดต้ังกลุมชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกปล่ียนเรียนรู การจัดผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.9:  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

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

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใชผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการศึกษา
ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต โดยในปการศึกษา 2551 มีบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรฯ ท่ีตอบ
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แบบสอบถาม จํานวน 1,403 คน ไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป หลังจบการศึกษา จํานวน 699 คน คิดเปน
รอยละ 49.82 ท้ังนี้รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป คิดเปนรอยละ 68.80 ดังตารางท่ี 17  
 

ตารางท่ี 17 ภาวการณมีงานทําของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ภาวะการมีงานทํา 
ภาคการศึกษา 

ภาพรวม 
(n=1,403) 

ปกติ (n=1,041) ปกติ (นอกเวลา) (n=21) สมทบ (n=341) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. มีงานทํา 466 44.76 14 66.66 219 64.22 699 
    1.1 ไมมีงานทําขณะศึกษาและได
งานทําหลังจบการศึกษา 

466 44.76 1 4.76 18 5.28 485 

    1 .2  มีงานทําขณะศึกษาและได
เปลี่ยนงาน/เปลี่ยนตําแหนงหลังจบ
การศึกษา 

- - 13 61.90 201 58.94 214 

2. ศึกษาตอ 95 9.13 - - 9 2.64 104 
3 .  มีง านทําขณะศึกษาและไม ได
เปลี่ยนงานหลังจบการศึกษา 

- - 6 28.57 63 18.48 69 

4. ไมมีงานทํา 480 46.11 1 4.76 50 14.66 531 
    4.1 ยังไมประสงคทํางาน 129 12.39 1 4.76 24 7.04 154 
    4.2 รอฟงคําตอบจากหนวยงาน 188 18.06 - - 8 2.35 196 
    4.3 หางานทําไมได 121 11.62 - - 10 2.93 131 
    4.4 อื่น ๆ  42 4.03 - - 8 2.35 50 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรฯ มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ี
ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ รอยละ 68.80  ซ่ึงถือวา ไมบรรลุเปาหมาย 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน รอยละ 78  ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.9.0.1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร เร่ือง การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2551 
 

จุดแข็ง 
 - 
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จุดออน 
 1.หลักสูตรยังขาดความสนใจในการจัดทําฐานขอมูลของบัณฑิต แหลงงานตามสายอาชีพ 
ขอมูลสมรรถนะบุคลากรของหนวยงาน  

2. หลักสูตรยังขาดความสนใจในการสรางเครือขายกับสถานประกอบการตางๆ ในการ
พัฒนามาตรฐานวิชาการ 

3.หลักสูตรยังไมสามารถพัฒนานักศึกษาตามแผนพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร 
4. อาจารยยังขาดความใสใจในการพัฒนานักศึกษา  

 

แนวทางการพัฒนา 
1.คณะมนุษยศาสตรฯ ควรสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะ 

ความรู และความสามารถของนักศึกษาท่ีโดดเดน 
2.คณะตองดําเนินการใหหลักสูตรไดทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ใหสอดคลองกับ

สมรรถนะท่ีหนวยงานผูใชบัณฑิตตองการ 
3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของอาจารยท่ีปรึกษา 
4. ดําเนินการใหหลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ เตรียมความพรอมในเร่ืองของการ

ประกอบอาชีพในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
4.1 แนะแนวทางอาชีพท่ีเหมาะสมกับบัณฑิตในแตละหลักสูตร 
4.2 แนะนําแหลงขอมูลในการหาแหลงงาน ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็คทรอนิกสตาง ๆ  เปนตน 
4.3 จัดการพบปะสําหรับเครือขายของบัณฑิตรุนกอน ๆ  ใหบัณฑิตรุนปจจุบันเขาใจในลักษณะงานมากข้ึน 
4.4 สรางกลุมสัมพันธ หรือสมาคมยอยของหลักสูตรใหเปนท่ีติดตอส่ือสารของบัณฑิต 

5. ควรมีการศึกษาติดตามประเมินผลหาความสัมพันธระหวางภาวะการมีงานทํากับผลสัมฤทธทางการเรียน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.10: รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  

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

เกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา      

เกณฑ กพ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน 
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

 

ผลการดําเนินงาน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการศึกษาวิจัยติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษา
ภาวะการมีงานทํา การศึกษาตอ การทํางาน ความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอหลักสูตรการศึกษา 
และความภาคภูมิใจของบัณฑิตท่ีมีตอมหาวิทยาลัย โดยใชแบบสอบถามใหบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2551 บันทึกขอมูลในแบบสอบถามออนไลน กอนข้ึนทะเบียนเพื่อเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร โดยในปการศึกษา 2551 มีบัณฑิตท่ีตอบบแบบสอบถาม จํานวนท้ังส้ิน 
1,403 คน ไดงานทําในระยะเวลา 1 ปหลังจบการศึกษา มีจํานวน 699 คน คิดเปนรอยละ 49.82 ท้ังนี้
เปนบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ กพ. เทากับ 7,940 บาท (ตอเดือน) จํานวน 644 คน 
คิดเปนรอยละ 92.13 ผลปรากฏ ดังตารางท่ี 18  
 

ตารางท่ี 18  ระดับเงินเดือนเร่ิมตนของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      ในปการศึกษา 2551 

ระดับเงินเดือน (เร่ิมตน) จํานวน (คน) รอยละ 

1.  นอยกวา 7,940 บาท / เดือน 51 7.92 

2.   เทากับ 7,940 บาท / เดือน - - 

3.  มากกวา 7,940 บาท / เดือน 434 67.39 

รวมท้ังหมด 644 100 

 
การบรรลุเปาหมาย 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระดับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวา 7,940 บาท 
ตามเกณฑ กพ. บรรลุเปาหมาย คิดเปน รอยละ 92.13 
 

ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน รอยละ 80 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส.2.10.0.1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร เร่ือง การติดตามผลบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2551 
 

จุดแข็ง 
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ชวงระดับเงินเดือนของบัณฑิตท่ีมากหรือนอยนั้น สวนหนึ่งข้ึนกับสาขาวิชาท่ีทําการจัดการ
เรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน  สําหรับบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตรฯ มีบัณฑิตท่ีมีเงินเดือนอยูในเกณฑดีมากกวาเกณฑกําหนดของ กพ. และ
มากกวาคาเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

จุดออน 
 1.ยังขาดขอมูลปจจัยท่ีทําใหบัณฑิตไดรับเงินเดือนเร่ิมแรกไมเปนไปตามเกณฑ เพื่อ
นํามาใชในการพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา 
1.ควรศึกษาปจจัยท่ีทําใหบัณฑิตไดรับเงินเดือนเร่ิมแรกไมเปนไปตามเกณฑ เพื่อนํามาใช

ในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.11: ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉล่ียอยูระหวาง 1 – 2.49  

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉล่ียอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 3.50 

 

ผลการดําเนินงาน 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ
ตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต ปการศึกษา 2550 โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยในปการศึกษา 2550 มีนายจาง/ผูประกอบการจํานวน 644 ราย มี
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตโดยรวมที่ 3.99 จากคาเฉล่ียระดับ 5 ซ่ึง
แบงเปน 3 ดาน มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 19   
 

ตารางท่ี 19  ผลการสํารวจความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตท่ี 
       ทํางานแลว ในปการศึกษา 2550  
 

การปฏิบัติงาน/คุณลักษณะ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

X S.D. ความหมาย อันดับท่ี 
1. ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขา 3.88 0.58 มาก 3 
2. ดานความรูความสามารถพ้ืนฐานที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 3.89 0.48 มาก 2 
3. ดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.21 0.55 มาก 1 

รวม 3.99 0.45 มาก  
 

การบรรลุเปาหมาย 
ระดับความพึงพอใจของนายจาง   ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในภาพรวมอยูท่ี 3.99 ซ่ึงบรรลุเปาหมาย 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน 3.50 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.11.0.1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร เร่ือง ความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการตอการ

ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปการศึกษา 2550 
 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรฯ มีนโยบายสนับสนุนใหนักศึกษามีการศึกษาดูงาน  การจัดการสัมมนา

การฝกประสบการณวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีสังกัด  และจัดการเรียนการสอนแบบฝกปฏิบัติ  ทําให
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บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในสภาพการณจริงไดดี และเปนท่ีพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ 
และผูใชบัณฑิตในเกณฑดีมาก 

 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
แกไขและปรับปรุงตามขอเสนอแนะท่ีนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตทําการตอบ 

แบบสอบถามกลับมาในรูปแบบของคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 
 

ผลการดําเนินงาน 
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              คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ี
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2552 จํานวน 17 คน (มนส. 2.12.0.1) โดยมีจํานวนนักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาท้ังหมดในรอบ 5 ปท่ีผานมาจํานวนท้ังส้ิน 8,588 คน (มนส. 2.12.0.2 และ มนส. 
2.12.0.3) คิดเปน (17 x 100) / 8,588 เทากับ รอยละ 0.1979 
 

ตารางท่ี 20 จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล จําแนกตามปการศึกษา 
ประเภทกิจกรรม ปการศึกษา รวม 

2548 2549 2550 2551 2552 
วิชาการ/วิชาชีพ 3 1 3 6 1 17 
คุณธรรม จริยธรรม 11 16 45 25 11 108 
กีฬา สุขภาพ 0 3 1 1 3 5 
ศิลปะและวัฒนธรรม 0 1 1 5 1 8 
ส่ิงแวดลอม 0 0 0 0 1 1 

รวม 14 21 50 37 17 139 
 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 21 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระหวางปการศึกษา 2548-2551 
ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
ภาคปกต ิ ภาคปกติ 

(นอกเวลา) 
ภาคสมทบ รวม 

ปการศึกษา 2551 1,065 39 466 1,570 
ปการศึกษา 2550 1,338 3 649 1,990 
ปการศึกษา 2549 1,262 - 632 1,894 
ปการศึกษา 2548 1,389 - 755 2,144 

รวม 5,054 42 2,502 7,598 
 

ตารางท่ี 22 จํานวนนักศึกษาปจจุบัน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ขอมูลจํานวนนักศึกษาปจจุบัน ภาคปกต ิ ภาคปกติ 
(นอกเวลา) 

ภาคสมทบ รวม 

ปการศึกษา 2552 874 91 25 990 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรฯ มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 2.12 จํานวน 17 คน คิดเปน รอยละ 
0.1979 เม่ือเทียบกับคาเปาหมายท่ีรอยละ 0.030 ถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน รอยละ 0.030  ตํ่ากวาเปาหมาย   เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 2.12.0.1 สรุปรายช่ือนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษา ในรอบ 5 ป ท่ีผานมา ท่ี

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  

มนส. 2.12.0.2 รายงานขอมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มนส. 2.12.0.3 รายงานขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2548-2551 
 

จุดแข็ง 
 มีนักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกา ไดรับเกียรติคุณในดานตางๆ ในระดับชาติและนานาชาติ 
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา  
สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในดานตาง ๆ 

และสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการประกวดตาง ๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงการยกยองนักศึกษาและ
บัณฑิตท่ีไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1: มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
 

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

 

เกณฑการประเมิน : 

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

 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะมนุษยศาสตรฯ ไดดําเนินการจัดทําแบบสํารวจความตองการจําเปน (Need 

Assessments) ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ต้ังแตปการศึกษา 2551 (มนส. 3.1.1.1) โดยในปการศึกษา 
2552 มีการปรับปรุงแบบสอบถาม และมีผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา (มนส. 
3.1.1.2)  

2.   มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
เชน มหาวิทยาลัย ฯ  มีนโยบายจัดหาคอมพิวเตอรแบบพกพาใหแกนักศึกษาเพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุน
ในดานการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (มนส. 3.1.2.1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย
จัดการบริการไวเอ้ืออํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (บรรพต, 2552: 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 96

[Online])1 (มนส. 3.1.2.2) คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (มนส. 3.1.2.3)  เชน ระบบ
การรับสมัครนักศึกษาใหม ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบการจัดตารางสอน ตารางสอบ  การ
ลงทะเบียนเรียน  การชําระเงินและการตรวจสอบการชําระเงิน การขอสําเร็จการศึกษา ระบบ
ติดตามคํารองนักศึกษา ระบบกูยืมเงินเพื่อการศึกษา เปนตน นอกจากบริการทางเว็บไซตแลว
มหาวิทยาลัยไดมีบริการ E-ASM (มนส. 3.1.2.4) ซ่ึงเปนตูท่ีใชระบบสัมผัส มีบริการอยูทุกศูนย
การศึกษา เพื่อจัดระบบงานทะเบียนท่ีใหบริการไดรวดเร็ว และมีระบบท่ีปรึกษา (มนส. 3.1.2.5) 
เพื่อสนับสนุนการติดตอระหวางอาจารยท่ีปรึกษาและนักศึกษา นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยไดพัฒนา
ระบบกิจกรรมของนักศึกษา (e-Activities) (มนส. 3.1.2.6) ซ่ึงเปนการบันทึกการเขารวมกิจกรรม
ของนักศึกษาตลอดหลักสูตร และเม่ือนักศึกษาจบการศึกษาก็จะไดรับ Transcript กิจกรรมเพ่ิมอีก 1 ฉบับ  

 รวมไปถึง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มนส. 3.1.2.7) ท่ีจัดบริการ
ทรัพยากรทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ ท้ังส่ือส่ิงพิมพ (มนส. 3.1.2.8) ส่ือมัลติมีเดีย (มนส. 
3.1.2.9) ส่ืออิเล็กทรอนิกส (มนส. 3.1.2.10) Virtual library (มนส. 3.1.2.11)  หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร (มนส. 3.1.2.12) ฐานขอมูลออนไลน (มนส. 3.1.2.13) ฐานขอมูลงานวิจัย (มนส. 
3.1.2.14) หองเรียนรูดวยตนเองดวยระบบ e-learning (มนส. 3.1.2.15) ระบบ Internet Broadcasting 
(มนส. 3.1.2.16) และ ระบบสัญญาณ wireless (มนส. 3.1.2.17) เปนตน โดยสํานักวิทยบริการได
จัดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนราย
เดือน (มนส. 3.1.2.18)  

3.   มีการบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัย 
เชน หอพัก (มนส. 3.1.3.1) หองน้ําท่ีสะอาดและทันสมัย (มนส. 3.1.3.2) หองเรียนท่ีติดต้ังอุปกรณ
การเรียนท่ีครบถวนและทันสมัย (มนส. 3.1.3.3) ศูนยบริหารกายเพ่ือสุขภาพ (มนส. 3.1.3.4)      
สระวายน้ํา (มนส. 3.1.3.5) หองสมุด (มนส. 3.1.3.6) และหองพยาบาล (มนส. 3.1.3.7) เปนตน 
นอกจากนี้ ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะมนุษยศาสตรฯ ยังไดจัดซุมแสดงความยินดีแก
บัณฑิต เพื่อใหศิษยเกาไดมีโอกาสพบกับรุนนอง (มนส. 3.1.3.8)  

4.   มีการบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท้ังท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับวิชาการ โดย
การจัดการปฐมนิเทศใหแกนักศึกษาใหม ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย (มนส. 3.1.4.1) และในระดับคณะ 
(มนส. 3.1.4.2) เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถึงวิธีการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ท้ังในดานระบบการเรียน
การสอนท้ังในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษา และการดําเนินชีวิตระหวางท่ีเปนนักศึกษา และ
ทักษะการเรียนรูและการอยูรวมกับผูอ่ืน รวมไปถึงการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาระดับหลักสูตร และ

                                                        
1
 บรรพต พิจิตรกําเนิด. 2552. การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิตมาใช. แหลงท่ีมา [Online]: 

http://dusithost.dusit.ac.th/~bunpod_pij/lecture/it_program/it107/chap3_2_2552up.pps#306,2,Slide 2 (เขาถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2553). 
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ระดับคณะ (มนส. 3.1.4.3) เพื่อทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดานวิชาการ สวนตัว สังคม และชวยพัฒนา
บุคลิกภาพของนักศึกษา โดยมีการกําหนดเวลาในการใหคําปรึกษามีคูมืออาจารยท่ีปรึกษา (มนส. 
3.1.4.4) และมีชองทางอ่ืนๆ เชน ผานทางอีเมลล โทรศัพท (มนส. 3.1.4.5) นอกจากนี้ คณะ
มนุษยศาสตรฯ ยังมีการแตงต้ังคณะกรรมการนักศึกษา (มนส. 3.1.4.6) อีกดวย  

5.   มีบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน การเผยแพร
ขอมูลขาวสารบน Website ของคณะ (มนส. 3.1.5.1 และ มนส. 3.1.5.2) และการติดบอรด
ประชาสัมพันธ (มนส. 3.1.5.3) ซ่ึงในปการศึกษา 2552 นี้ คณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดทําเว็บบอรด
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู และเปนแหลงขาวสารติดตอกับบุคคลตาง ๆ (มนส. 3.1.5.4) ซ่ึงไดรับการ
ตอบรับเปนอยางดี  

6.   มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค (มนส. 3.1.6.1) และ
โครงการพัฒนาบัณฑิตสูตลาดแรงงาน (มนส. 3.1.6.2) กิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพ (มนส. 3.1.6.3) โครงการพัฒนาอัตลักษณของนักกฎหมายสวนดุสิต (มนส. 
3.1.6.4) โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษ (มนส. 3.1.6.5) เปนตน  

7. คณะมนุษยศาสตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา 
ในดานตาง ๆ คือ 1) การบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา 2) การบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 3) การบริการใหคําปรึกษา
แกนักศึกษา 4) การบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 5) โครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุง/พัฒนา และเปน
แนวทางในการดําเนินงานในปถัดไป (มนส. 3.1.7.1)  

 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ท่ีระดับ 7 เม่ือเทียบกับคา

เปาหมายท่ีระดับ 6 ซ่ึงถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 6 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 3.1.1.1 แบบสํารวจความตองการจําเปน (Needs Assessment) ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1  



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 98

มนส. 3.1.1.2 ผลสํารวจความตองการจําเปน (Needs Assessment) ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 รหัส 
52 ประจําปการศึกษา 2552 คณะมนษุยศาสตรฯ 

มนส. 3.1.2.1 การจัดโนตบุคใหแกนกัศึกษา 
มนส. 3.1.2.2 การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาใช  
มนส. 3.1.2.3 ระบบบริหารการศึกษา 
มนส. 3.1.2.4 บริการ E-ASM 
มนส. 3.1.2.5 ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
มนส. 3.1.2.6 ระบบกิจกรรมของนักศึกษา 
มนส. 3.1.2.7 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มนส. 3.1.2.8 ส่ือส่ิงพิมพ  
มนส. 3.1.2.9 ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
มนส. 3.1.2.10 ส่ือมัลติมีเดีย 
มนส. 3.1.2.11 Virtual Library 
มนส. 3.1.2.12 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
มนส. 3.1.2.13 ฐานขอมูลออนไลน 
มนส. 3.1.2.14 ฐานขอมูลงานวิจัย 
มนส. 3.1.2.15 หองเรียนรูดวยตนเองดวยระบบ e-learning 
มนส. 3.1.2.16 ระบบ Internet Broadcasting 
มนส. 3.1.2.17 ระบบสัญญาณ Wireless 
มนส. 3.1.2.18 การสํารวจความพึงพอใจผูใชบริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มนส. 3.1.3.1 บริการหอพัก 
มนส. 3.1.3.2 บริการหองน้ํา 
มนส. 3.1.3.3 หองเรียนท่ีติดต้ังอุปกรณการเรียนท่ีครบถวนและทันสมัย 
มนส. 3.1.3.4 ศูนยบริหารกายเพื่อสุขภาพ 
มนส. 3.1.3.5 สระวายน้ํา 
มนส. 3.1.3.6 หองสมุด 
มนส. 3.1.3.7 หองพยาบาล 
มนส. 3.1.3.8 สรุปโครงการภูมิใจบัณฑิตสานมิตรสัมพันธ 
มนส. 3.1.4.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษารหัส 52 ประจําปการศึกษา 2552 
มนส. 3.1.4.2 สรุปโครงการไหวครูและปฐมนิเทศ 
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มนส. 3.1.4.3 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี 827/2553 
มนส. 3.1.4.4 คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 
มนส. 3.1.4.5 แนวทางการติดตอขอพบอาจารยท่ีปรึกษา 
มนส. 3.1.4.6 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 019/2552 
มนส. 3.1.5.1 เว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 3.1.5.2 เว็บไซตเอกสารเวียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 3.1.5.3 การติดบอรดประชาสัมพันธขาวสารคณะ 
มนส. 3.1.5.4 เว็บบอรด KM คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 3.1.6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
มนส. 3.1.6.2 โครงการพัฒนาบัณฑิตสูตลาดแรงงาน 
มนส. 3.1.6.3 กิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
มนส. 3.1.6.4 โครงการพัฒนาอัตลักษณของนักกฎหมายสวนดุสิต 
มนส. 3.1.6.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
มนส. 3.1.7.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการนักศึกษาและศิษยเกา 
 
จุดแข็ง 

คณะมีการสรางสภาพแวดลอมในท่ีสะอาดและมีบรรยากาศเปนสถานศึกษา ประชุม 
วางแผนในการพัฒนาการใหบริการนักศึกษา มีการจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา รวมถึงเปดโอกาสใหนักศึกษาดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชน
และสังคมอยูเสมอ 
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
ควรจัดทําการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป และนํา

ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการบริหารจัดการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2: มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง   
ประสงค  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและ

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
2.  มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท 

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

3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและ
องคการนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา  

4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน :  

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

 

ผลการดําเนินงาน 
1.  คณะมนุษยศาสตรฯ ไดมีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ

วิ สัยทัศน ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ต้ังแตปการศึกษา 2550 (มนส. 3.2.1.1) และปรับปรุงในปการศึกษา 2552 
(มนส. 3.2.1.2) เพื่อดําเนินการวิเคราะหนโยบายหรือแนวการจัดการสงเสริมการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค ของคณะฯ ใหมีความสอดคลองรับการปรับปรุงแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
(มนส. 3.2.1.3) โดยในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดทํา
กระบวนการการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
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พึงประสงคท่ีดําเนินการผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผานกระบวนการที่ปรึกษา และผาน
กิจกรรมโครงการ (มนส. 3.2.1.4) และจากการวิเคราะหผลการสํารวจความตองการจําเปน (Need 
Assessments) ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 รหัส 51 (มนส. 3.2.1.5) และ รหัส 52 (มนส. 3.2.1.6) เพื่อ
นํามากําหนดกิจกรรม/โครงการไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มนส. 
3.2.1.7) และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
(มนส. 3.2.1.8)  

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยกองพัฒนานักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษาจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม จึงไดมีการจัดทําคูมือกิจกรรมนักศึกษา (มนส. 3.2.2.1) เพื่อเปนแนวทางให
นกัศึกษาทราบข้ันตอนและกระบวนการในการจัดโครงการ และนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยสนับสนุน 

นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรฯ ไดมีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรม
ครบท้ัง 5 ประเภท คือ 1.) กิจกรรมวิชาการ 2.) กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 3.)กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  4.) กิจกรรมนันทนาการ และ 5.) กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหเคารพในประชาธิปไตย การพัฒนาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และการ
สงเสริมใหนักศึกษาใชกระบวนการคุณภาพจัดกิจกรรม/โครงการ คือ ดานการประกันคุณภาพนักศึกษา 
ซ่ึงเปนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 (มนส 3.2.2.2) โดยคณะฯไดสรุปผล
การดําเนินงานการจัดกิจกรรมใหแกนักศึกษา (มนส. 3.2.2.3) ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางเชน 

ประเภทกิจกรรม ช่ือโครงการ แหลงงบประมาณที่
ไดรับ 

1. ดานวิชาการ 1.1 โครงการสงเสริมความสัมพันธอันดีแกครอบครัว 
1.2 โครงการเสริมสรางความรูทางวิชาการ “แฟนพันธุ
แทจิตวิทยา” ครั้งที่ 2 
1.3 โครงการลานกิจกรรมสัมพันธ 

ไมใชงบ 
ไมใชงบ 
 
งปม. 

2. ดานกีฬาและการสงเสริม
สุขภาพ 

2 .1  โครงการแขงขันฟุตซอลประเพณีรัฐศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2552 
2.2 โครงการสานสายใย BE สัมพันธ 
2.3 การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 
37 “แมโดมเกมส” 

งปม. 
 
งบภายนอก 
งบสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

3. ดานบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาสิ่งแวดลอม 

3.1 โครงการเรียนรูรวมกันสรางสรรคชุมชน 
3.2 โครงการเสียงสรางสรรค 

งปม. 
เ งิ น อุ ด ห นุ น
คาใชจ ายในการ
บริการวิชาการ 

4. ดานนันทนาการ 4.1 โครงการวันชอใหม  
4.2 โครงการลานกิจกรรมสัมพันธ 

งปม. 
งปม. 
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ประเภทกิจกรรม ช่ือโครงการ แหลงงบประมาณที่
ไดรับ 

5. ดานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

5.1 โครงการวันรพี 52 งปม. 

6. ดานการประกันคุณภาพ
นักศึกษา 
  

6.1 โครงการคายสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9 
6.2 โครงการคาย รปศ. รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 

งบภายนอก 
งบภายนอก 

7 .  ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตย 

7.1 โครงการวันรัฐธรรมนูญ 
7.2 โครงการ รปศ. นอกกะลา ครั้งที่ 4 

งปม. 
งปม.  

8. ดานคุณธรรมจริยธรรม 8.1 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และภาวะ
ผูนําสําหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ช้ันปที่ 3 

งปม. 

 
3.  มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและ

องคการนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการตาง ๆ (มนส. 
3.2.3.1, มนส.3.2.3.2 และ มนส. 3.2.3.3) รวมถึงการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการใน
แตละโครงการที่ไดดําเนินการเสร็จส้ิน  (มนส.  3.2.3.4 - มนส. 3.2.3.8) และนําเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อรายงานผล (มนส. 3.2.3.9)  

4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
โดยจากผลการติดตามและรายงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (มนส. 3.2.4.1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มนส. 3.2.4.2) ผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ประจําปการศึกษา 2550 (มนส. 
3.2.4.3) และประจําปการศึกษา 2551 (มนส. 3.2.4.4) ไดนําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง/
พัฒนา  มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 (มนส. 3.2.4.5) ประจําป
การศึกษา 2551 (มนส. 3.2.4.6)  

และมีการนําเขาท่ีประชุมเพื่อแจงนโยบายใหทราบ (มนส. 3.2.4.7)  (มนส. 3.2.4.8) และ
การปรับปรุง/พัฒนาการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 (มนส. 3.2.4.9)  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ 4  เม่ือเทียบกับคา
เปาหมายท่ีระดับ 3 ซ่ึงถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 
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คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 3 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 3.2.1.1 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรท่ี 044/2550 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค ประจําปการศกึษา 2550 

มนส. 3.2.1.2 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรท่ี 013/2552 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค ประจําปการศกึษา 2552 

มนส. 3.2.1.3 แผนกลุยทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2556 (หลักฐานเดยีวกบัเอกสารหมายเลข มนส. 3.2.0.2) 

มนส. 3.2.1.4 แผนพัฒนานักศึกษา 4 ป (ปการศึกษา 2551-2554) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

มนส. 3.2.1.5 รายงานการวิเคราะหผลการสํารวจความตองการจําเปน (Need Assessments) 
ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2551 

มนส. 3.2.1.6 รายงานการวิเคราะหผลการสํารวจความตองการจําเปน (Need Assessments) 
ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2552 

มนส. 3.2.1.7 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  

มนส. 3.2.1.8 แผนการเรียน  
มนส. 3.2.2.1 คูมือกิจกรรมนักศึกษา 
มนส. 3.2.2.2 สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 
มนส. 3.2.2.3 สรุปผลการดําเนินงานการจดักิจกรรมใหแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552  
มนส. 3.2.3.1 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 018/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแบบมีสวนรวม 

มนส. 3.2.3.2 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรท่ี 041/2552 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณวชิาชีพและเสริมสราง
สุขภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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มนส. 3.2.3.3 คําส่ัง คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 051/2551 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

มนส. 3.2.3.4 สรุปโครงการ สวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 7 
มนส. 3.2.3.5 สรุปโครงการคาย รปศ.รวมใจอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 3 
มนส. 3.2.3.6 สรุปโครงการ ลานกิจกรรมสัมพันธ 
มนส. 3.2.3.7 สรุปโครงการ ไหวครูและปฐมนิเทศ 
มนส. 3.2.3.8 สรุปโครงการวันชอใหม 
มนส. 3.2.3.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 2/2553 วาระท่ี 5.4 หนา 16 
มนส. 3.2.4.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2551 
มนส. 3.2.4.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 
มนส. 3.2.4.3 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 

ประจําปการศกึษา 2550  
มนส. 3.2.4.4 ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 

ประจําปการศกึษา 2551 
มนส. 3.2.4.5 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2550 
มนส. 3.2.4.6 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2551 
มนส. 3.2.4.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 5/2552 วาระท่ี 1.4 หนา 4 
มนส. 3.2.4.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 5/2551 วาระท่ี 1.5 หนา 3 
มนส. 3.2.4.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 6/2552 วาระท่ี 1.2 หนา 2 
 

จุดแข็ง 
 อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความพรอมในการสนับสนุนสงเสริมให
นักศึกษาดําเนินกิจกรรมท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน 
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จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรสงเสริมใหคณาจารยท่ีจดักิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาท่ีสอดแทรกในรายวิชาทํา
การประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรม/โครงการ 

ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการนักศึกษาประจําคณะฯ เพื่อใหทราบนโยบาย และความ
เคล่ือนไหวภายในมหาวิทยาลัยฯ และคณะอยางสมํ่าเสมอ 

ควรใหนักศึกษารายงานสรุปผลการดําเนนิงานในท่ีประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  :  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน

ของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีใชประโยชนไดจริง  
3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุน

งานวิจัยและงานสรางสรรค  
4.  มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  
5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน  
6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ

เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ  มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ  มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ  

 
ผลการดําเนินงาน  
 

ปการศึกษา 2552  คณะมนุษยศาสตรฯ มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัย ผานเกณฑมาตรฐาน 6 ขอ ดังนี้ 

 

1.  มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ โดยมหาวิทยาลัยฯ เปนผูกําหนด
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการ
นําไปใชประโยชน (มนส. 4.1.1.1) ซ่ึงมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานกลาง ทําหนาท่ี
สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานวิจัย ดังนั้น คณะมนุษยศาสตรฯ ไดนําแผนกลยุทธดังกลาวมา
จัดทําแผนกลยุทธของคณะ (มนส. 4.1.1.2) เพื่อกําหนดเปนภารกิจหลักของคณะ และไดมีแนว
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ปฏิบัติการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย (มนส. 4.1.1.3) โดยมีคณะกรรมการวิชาการและการ
วิจัย ซ่ึงประกอบดวยประธานหลักสูตรตาง ๆ ทําหนาท่ีกระตุน สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาการ
เรียนการสอนและงานดานการวิจัย โดยกําหนดเปนภาระงานของบุคลากรสายสอน และมีการชี้แจง
นโยบายภาระงานของอาจารยสายวิชาการ คือ มีภาระงานสอนไมเกิน 9 หนวยกิต และตองมี
ผลงานวิจัย 1 เลม ตอป หรือมีบทความทางวิชาการท่ีไดรับการ peer review จํานวน 3 ฉบับ หรือ
ตํารา 1 เลม (มนส. 4.1.1.4 และ มนส. 4.1.1.5) นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดโครงการ
สงเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทําวิจัย เชน โครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการแกคณาจารย (มนส. 4.1.1.6) เปนตน และสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ตนเอง เชน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยในการเขียนผลงานทางวิชาการ (มนส. 4.1.1.7) เปนตน 

   

2.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค โดยเม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2550 กองนโยบายและแผนไดจัดทําโครงการการรวบรวม
ขอมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ในระบบ Manual) (มนส. 4.1.2.1) (มนส. 4.1.2.2 เพื่อให
หนวยงานสามารถจัดเก็บและบริหารขอมูลการดําเนินงานของตนเองอยางเปนระบบ เปนไปตาม
มาตรฐาน และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ก็มีการปรับรูปแบบ (มนส. 4.1.2.3) ใหงายในการกรอกขอมูล และสงผาน
ระบบเว็บบอรด (มนส. 4.1.2.4) คณะมนุษยศาสตรฯ จึงไดใชระบบดังกลาวมาจัดทําฐานขอมูลดาน
การวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย การตีพิมพ ของบุคลากร (มนส. 4.1.2.5)  

 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศดานตาง ๆ อยาง
ครอบคลุม ครบถวน ทันสมัย (มนส. 4.1.2.6) เชน แหลงทุนอุดหนุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน เครือขายการวิจัยเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัย หลักเกณฑแนวปฏิบัติ
อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย แผนงานวิจัย รายช่ือผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญในสาขา
ตาง ๆ และ ระเบียบ/แบบฟอรม เปนตน โดยระเบียบ/แบบฟอรมการเสนอโครงการวิจัย (มนส. 
4.1.2.7) จะใหระบุวาลักษณะโครงการวิจัยเปนแบบใด เชน สอดคลองกับแผนงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย วิจัยตามนโยบายมหาวิทยาลัย หรือวิจัยตามนโยบายผูบริหาร เปนตน ท้ังนี้ตองมีการ
ระบุประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ การเผยแพรผลงาน การนําเสนอผลงาน การจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา อีกดวย 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการจัดต้ังหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาฯ และหนวย
บมเพาะวิสาหกิจ (มนส. 4.1.2.8) เพื่อเปนแหลงสนับสนุนในการนําผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ไป
จดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ท่ีเปนทรัพยสินทางปญญา (มนส. 4.1.2.9) โดยการจัดการอบรมใหแก
บุคลากรเพื่อใหความรูทางดานทรัพยสินทางปญญา (มนส. 4.1.2.9) (มนส. 4.1.2.10) (มนส. 4.1.2.11) 
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3.  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสรางสรรค  ไดแก  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแหลงจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม โดย
จัดทําฐานขอมูลออนไลน ท่ีสามารถหาอานบทความ วารสารทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสารอื่น ๆ 
(มนส. 4.1.3.1) โดยครอบคลุมทุกเนื้อหา (มนส. 4.1.3.2) และสามารถใชจากท่ีบานหรือแหลงอ่ืน ๆ 
ท่ีใชการส่ือสารผาน MODEM, ADSL หรือบริการจาก ISP ตาง ๆ (ท่ีไมใชของมหาวิทยาลัยได) โดยใช
หลักการทํางานของ SSL VPN (Secure Sockets Layer + Virtual Private Network) (มนส. 4.1.3.3) 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัย (มนส. 4.1.3.4) โดยมี
การกําหนดขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย (มนส. 4.1.3.5) และจัดทํา
แนวทางในการปฏิบัติงานขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (มนส. 4.1.3.6) เพื่อจัด
งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย โดยจัดทําระบบติดตามสถานภาพการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
(มนส. 4.1.3.7) เพื่อติดตามการขอรับทุนวิจัยฯ รวมไปถึงการสนับสนุนใหนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ
เผยแพรและนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ (มนส. 4.1.3.8) และมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (มนส. 4.1.3.9) โดยมีหนาท่ี คือ 1) ประเมิน
โครงการวิจัยท่ีบุคลากรเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 2) ประเมินงานวิจัยของบุคลากรท่ีไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 3) ตรวจสอบช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษของงานวิจัย 4) ตรวจสอบบทคัดยอภาษาอังกฤษ
ของงานวิจัย และ 5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีประธานคณะกรรมการจัดสรรทุนฯ มอบหมาย นอกจากนี้ 
สวนดุสิตโพลยังมีบุคลากรที่มีความสามารถในดานการวิเคราะหขอมูล บุคลากรในคณะสามารถขอความ
อนุเคราะหใหวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาประเมินผลได (มนส. 4.1.3.10) (มนส. 4.1.3.11)    

 

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย คือ  
คณะมนุษยศาสตรฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรฯ 

ข้ึน (มนส. 4.1.4.1) เพื่อดําเนินการวางแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552-2556 ดานการวิจัย เพื่อกําหนดทิศทางงานวิจัยเพื่อสงเสริมอัตลักษณมหาวิทยาลัยและเพื่อ
สังคม (มนส. 4.1.4.2) โดยมีแผนการดําเนินงาน ในป พ.ศ. 2552 (มนส. 4.1.4.3) แตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มนส. 4.1.4.4) และจัดทํา
แผนการดําเนินงานในป พ.ศ. 2553 (มนส. 4.1.4.5)  

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือสงเสริมการวิจัย แบงออกเปน  
 1) ระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ท้ังการวิจัยเชิงพื้นฐาน

และข้ันสูง ผานกระบวนการอบรมโดยตรง (มนส. 4.1.4.6) และการเขารวมกับกิจกรรม Researcher 
Club (มนส. 4.1.4.7) 
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  2) ระดับคณะ คือ การสงเสริมและสนับสุนนใหบุคลากรเขารับการอบรมในหัวขอท่ี
เกี่ยวกับการวิจัย ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และหนวยงานภายนอก ไดแก การเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน (มนส. 4.1.4.8) การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรูผาน 
Researcher Club (มนส. 4.1.4.9 ) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมศักยภาพอาจารย
ในการเขียนงานทางวิชาการ (มนส. 4.1.4.10) รวมถึงการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการวิจัยกับ
ผู เ ช่ียวชาญภายนอก  เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  ไดมีเครือขายกับสมาคมครูผูสอน
ภาษาอังกฤษแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร (Thailand TESOL) โดยคณาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ไดรับเชิญใหเปนคณะกรรมการในการจัดการประชุม 30th Annual Thailand TESOL 

International Conference 2010 “ELT in the Next Decade. Sharing, Caring, and Daring” 

เม่ือวันท่ี 29-30 มกราคม 2553 และยังไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยจํานวน 2 เร่ืองอีกดวย (มนส. 
4.1.4.11) และคณะมนุษยศาสตรฯ กําหนดจัดโครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการแกคณาจารย (มนส. 4.1.4.12) 

 นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (มนส. 4.1.4.13) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรอีกดวย 

 

5.  มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน  ดังนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหบุคลากรสายวิชาการมารูดบัตรลงเวลาปฏิบัติงานเดือนละ 1 
คร้ัง ระหวางวันท่ี 21 – 25 ของเดือน (มนส. 4.1.5.1) เพื่อใหอาจารยมีเวลาทํางานวิจัย และผลงาน
วิชาการมากข้ึน คณะมนุษยศาสตรฯ มีเกณฑพิจารณาภาระงานแกบุคลากรที่มีผลงานวิจัย คือ 
งานวิจัยเดี่ยว 12 ภาระงานตอสัปดาห งานวิจัยกลุม 8 ภาระงานตอสัปดาห โดยถือเปนมาตรฐาน
สําหรับการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย (มนส. 4.1.5.2) (มนส. 4.1.5.3) และคณะ
มนุษยศาสตรฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มนส. 4.1.5.4) เพื่อเปน
การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ ใหแกนักวิจัย มหาวิทยาลัยฯ จึงไดมีแนวปฏิบัติใน
การขอรับทุนอุดหนุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก (มนส. 4.1.5.5) การใหทุนสนับสนุนเพื่อการ
ตีพิมพเผยแพรและนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ (มนส. 4.1.5.6) การสนับสนุน
ทรัพยากรในรูปแบบตาง ๆ (มนส. 4.1.5.7) นอกจากนี้ยังมีการใหรางวัลกับอาจารยท่ีมีผลงานวิจัย
ดีเดน (มนส. 4.1.5.8) (มนส. 4.1.5.9) และมีการพิจารณาใหรางวัลผลงานวิจัย เพื่อสงเสริมให
บุคลากรสรางสรรคผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอวงการวิจัย สังคม และประเทศชาติ  
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6.  มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ 
เอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดข้ันตอนการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย (มนส. 4.1.6.1) และแนวทางในการปฏิบัติขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก (มนส. 4.1.6.2) โดยมีการประชาสัมพันธแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยอยาง
สมํ่าเสมอ (มนส. 4.1.6.3) และมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย (มนส. 4.1.6.4) 
และมีการแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (มนส. 4.1.6.5)  

 คณะมนุษยศาสตรฯ กําหนดคณะทํางานวิจัยตามความเช่ียวชาญ ซ่ึงอาจะทํางานวิจัยใน
ลักษณะเดี่ยวหรือทีมก็ได เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (มนส. 4.1.6.6) หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร (มนส. 4.1.6.7) ผลการขอรับทุนของอาจารยสุชีรา (มนส. 4.1.6.8) เปนตน จากการ
ดําเนินงานจัดทําวารสารสังคมมนุษย ต้ังแตป พ.ศ. 2550 (มนส. 4.1.6.9) (มนส. 4.1.6.10) (มนส. 
4.1.6.11) คณะมนุษยศาสตรฯ ไดวางแผนจัดหาผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนบุคคลภายนอก (มนส. 4.1.6.12) 
เพื่อเปนคณะ Peer Review (มนส. 4.1.6.13) เพื่อพัฒนาวารสารสังคมมนุษยใหเปนวารสารเชิง
วิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ 

  จากระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมไปถึงการจัดระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรการเงิน แหลงคนควาตาง ๆ และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย สงผลใหบุคลากรคณะมนุษยศาสตรฯ ไดรับการยอมรับในระดับชาติ 
และนานาชาติ ท่ีไดมีความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม ยกตัวอยางเชน  

 1) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีมีความรวมมือกับสมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษนานาชาติ และไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินงานในการประชุมฯ ดังกลาว 
และไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยอีกดวย (มนส. 4.1.6.14) (มนส. 4.1.6.15) (มนส. 4.1.6.16)  

 2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร ไดรวมมือกับกรมศุลกากร ในการดําเนินโครงการ
การการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
ใหบริการและการดําเนินงานของกรมศุลกากร (มนส. 4.1.6.17)  

 3) หลักสูตรรัฐศาสตร ไดรวมมือกับศูนยวิจัยการยายถ่ินแหงเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา 
เพื่อทําโครงการวิจัยเร่ือง “Sustainable Solution to the Displaced People Situation along the Thai-
Myanmar Border” (มนส. 4.1.6.18) และโครงการวิจัยเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตําบล
บางปลา (มนส. 4.1.6.19) เปนตน    
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การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต

งานวิจัย ผานเกณฑมาตรฐาน 6 ขอ เม่ือเทียบกับคาเปาหมายท่ี 4 ขอ ซ่ึงถือวาบรรลุสูงกวาเปาหมาย  
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน มีการดําเนินการ

อยางนอย 4 ขอ 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 4.1.1.1 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-56 
มนส. 4.1.1.2 แผนกลยุทธของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-56 
มนส. 4.1.1.3 แนวปฏิบัติการบริหารจัดการความรูจากงานวิจยั คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ป พ.ศ. 2551 
มนส. 4.1.1.4 มาตรฐานเกณฑภาระงานของบุคลากรสายสอน 
มนส. 4.1.1.5 สรุปสาระอธิการบดีประชุมคณาจารย 5 คณะ 
มนส. 4.1.1.6 โครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกคณาจารย 
มนส. 4.1.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยในการเขียนผลงานทางวิชาการ 
มนส. 4.1.2.1 การรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ในระบบ Manual) 
มนส. 4.1.2.2 แบบฟอรมการกรอกขอมูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
มนส. 4.1.2.3 แบบฟอรมการกรอกขอมูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
มนส. 4.1.2.4 ฐานขอมูลระบบ การรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ในระบบ 

Manual) 
มนส. 4.1.2.5 ฐานขอมูลของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 4.1.2.6 ฐานขอมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มนส. 4.1.2.7 แบบฟอรมการนําเสนอโครงการวิจยั 
มนส. 4.1.2.8 หนวยจดัการทรัพยสินทางปญญาฯ และหนวยบมเพาะทางวิสาหกิจ 
มนส. 4.1.2.9 บันทึก บทป.014/2553 ลงวันท่ี 1 ก.พ.53 เร่ือง ขอความอนุเคราะหขอมูลลิขสิทธ์ิ 
มนส. 4.1.2.10 บันทึก บทป.107/2553 ลงวันท่ี 24 ส.ค.52 เร่ือง ขอเปล่ียนแปลงหองอบรม 
มนส. 4.1.2.11 โครงการสัมมนาวิชาการความรูเบ้ืองตนดานทรัพยสินทางปญญาการใหบริการ

ตรวจสอบและรวบรวมผลงานทรัพยสินทางปญญา 
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มนส. 4.1.3.1 ฐานขอมูลออนไลน 
มนส. 4.1.3.2 ฐานขอมูลออนไลน (หลักฐานเดียวกบัเอกสารหมายเลข มนส. 4.1.1.8) 
มนส. 4.1.3.3 การตั้งคา VPN (SDU@Home) 
มนส. 4.1.3.4 ฐานขอมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข 4.1.2.6) 
มนส. 4.1.3.5 ข้ันตอนการจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 

(ปรับปรุง: มิถุนายน 2552) 
มนส. 4.1.3.6 แนวทางในการปฏิบัติขอรับทุนอุดหนนุงานวิจยัจากแหลงทุนภายนอก 

ปงบประมาณ 2553  
มนส. 4.1.3.7 ระบบติดตามสถานภาพการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
มนส. 4.1.3.8 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑการใหทุนสนบัสนุนการ

ตีพิมพเผยแพรและนําเสอนผลงานวิจยัในระดับชาติ และระดบันานาชาติ พ.ศ. 2552 
มนส. 4.1.3.9 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ท่ี 304/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 4.1.3.10 บันทึก มนส.0289/2553 ลงวันท่ี 27 ม.ค.53 เร่ือง ขอความอนุเคราหประมวลผล 
มนส. 4.1.3.11 บันทึก มนส.0134/2553 ลงวันท่ี 17 ก.พ.53 เร่ือง ขอความอนุเคราะหวิเคราะหขอมูล 
มนส. 4.1.3.2 การจัดสรรทุนอุดหนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 4.1.3.3 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย การวิจัย พ.ศ. 2551 
มนส. 4.1.3.4 เว็บไซดของสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 4.1.4.1 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี  045/2551 เร่ืองแตงต้ัง

คณะกรรมการจัดทําแผลกลยทุธ แผนการดาํเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

มนส. 4.1.4.2 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-
2556 (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 4.1.1.2) 

มนส. 4.1.4.3 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 4.1.4.4 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 026/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการ

จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2533 
มนส. 4.1.4.5 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 4.1.4.6 บันทึก สวพ.171/2553 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 53 เร่ือง ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ 
มนส. 4.1.4.7 บันทึก สวพ. 1518/2552 ลงวันท่ี 9 ธ.ค.52 เร่ืองขอเชิญสงตัวแทนเขารับการฝกอบรม

ดานการวิจัย 
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มนส. 4.1.4.8 บันทึก สวพ.171/2553 ลงวันท่ี 28 ม.ค. 53 เร่ือง ขอความอนุเคราะห
ประชาสัมพันธ (หลักฐานเดยีวกับเอกสารหมายเลข มนส. 4.1.4.6) 

มนส. 4.1.4.9 บันทึก สวพ. 1518/2552 ลงวันท่ี 9 ธ.ค.52 เร่ืองขอเชิญสงตัวแทนเขารับการฝกอบรม
ดานการวิจัย (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 4.1.4.7) 

มนส. 4.1.4.10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยในการเขียนผลงานทางวิชาการ (หลักฐาน
เดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 4.1.1.7) 

มนส. 4.1.4.11 โครงการการจดัการความรูเพือ่พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกคณาจารย (หลักฐาน
เดยีวกับเอกสารหมายเลข มนส. 4.1.1.6)  

มนส. 4.1.4.12 คูมือการประชุม The 30th Annual Thailand TESOL International conference 2010 
มนส. 4.1.4.13 แผนพัฒนาบุคลากร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
มนส. 4.1.5.1 สรุปสาระอธิการบดีประชุมคณาจารย 5 คณะ (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข 

มนส. 4.1.1.5) 
มนส. 4.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย คร้ังท่ี 4(4)/2552 วาระท่ี 3.2 หนา 9 
มนส. 4.1.5.3 เกณฑภาระงานของบุคลากรสายสอน  
มนส. 4.1.5.4 ข้ันตอนการจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 

(ปรับปรุง: มิถุนายน 2552) (หลักฐานเดยีวกบัเอกสารหมายเลข มนส. 4.1.3.5) 
มนส. 4.1.5.5 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑการใหทุนสนบัสนุนการ

ตีพิมพเผยแพรและนําเสอนผลงานวิจยัในระดับชาติ และระดบันานาชาติ พ.ศ. 2552 
(หลักฐานเดียวกบัเอกสารหมายเลข มนส. 4.1.3.8) 

มนส. 4.1.5.6 แนวทางในการปฏิบัติขอรับทุนอุดหนนุงานวิจยัจากแหลงทุนภายนอก 
ปงบประมาณ 2553 (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 4.1.3.6) 

มนส. 4.1.5.7 เว็บไซตสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มนส. 4.1.5.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑการใหรางวัลผลงานวจิยั พ.ศ. 2551 
มนส. 4.1.5.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑการใหรางวัลผลงานวจิยั พ.ศ. 2552 
มนส. 4.1.6.1 ข้ันตอนการจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 

(ปรับปรุง: มิถุนายน 2552) (หลักฐานเดยีวกบัเอกสารหมายเลข มนส. 4.1.3.5) 
มนส. 4.1.6.2 แนวทางในการปฏิบัติขอรับทุนอุดหนนุงานวิจยัจากแหลงทุนภายนอก 

ปงบประมาณ 2553 (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 4.1.3.6) 
มนส. 4.1.6.3 ฐานขอมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนา(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 

4.1.2.6) 
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มนส. 4.1.6.4 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี 3475/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ
จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวจิัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

มนส. 4.1.6.5 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ท่ี 304/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (หลักฐานเดียวกับเอกสาร
หมายเลข มนส. 4.1.3.9) 

มนส. 4.1.6.6 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 016/2552 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการวิจัย หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2552 

มนส. 4.1.6.7 สัญญาโครงการการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ตอการใหบริการและการดําเนินงานของกรมศุลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 

มนส. 4.1.6.8 สัญญาการรับทุน เร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของวยัรุนท่ีมี
ความบกพรองทางการไดยนิในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หนา 4 

มนส. 4.1.6.9 วารสารสังคมมนุษย  
มนส. 4.1.6.10 วารสารสังคมมนุษย 
มนส. 4.1.6.11 วารสารสังคมมนุษย 
มนส. 4.1.6.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ัง

ท่ี 2/2553 วาระท่ี 3.3 หนา 9 
มนส. 4.1.6.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ัง

ท่ี 1/2553 วาระท่ี 3.3 หนา 10 
มนส. 4.1.6.14 บันทึก มนส. 1217/2552 ลงวันท่ี 23 ก.ค. 52 เร่ือง ขออนุญาตไปราชการ 
มนส. 4.1.6.15 บันทึก มนส. 1126/2552 ลงวันท่ี 1 ก.ค.52 เร่ือง ขออนุญาตอาจารยเขารวมการ

ประชุม และโปรดออกคําส่ังไปราชการ 
มนส. 4.1.6.16 บันทึก มนส. 413/2552 ลงวันท่ี 13 มี.ค.52 เร่ือง ขออนุญาตนําเสนอผลงานวิจยั

และขอความอนุเคราะหสนับสนุนคาลงทะเบียน 
มนส. 4.1.6.17 การปฏิบัติงานสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย ตอการใหบริการและการดําเนนิงานของกรมศุลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

มนส. 4.1.6.18 หนังสือเชิญจากศูนยวิจยัการยายถ่ินแหงเอชีย (เลขรับ 0270/53) 
มนส. 4.1.6.19 โครงการวิจัยเกี่ยวกับ อปท. ตําบลบางปลา ของหลักสูตรรัฐศาสตร 
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จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรฯ มีนโยบายและระบบบริหารงานวิจัยท่ีสนับสนุนใหบุคลากรทํางาน

วิจัย มีการจัดสรรทรัพยากรการเงินและทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย มีนโยบายการพัฒนา
บุคลากรดานงานวิจัย รวมท้ังมีการสรางขวัญกําลังใจผูวิจัย และสงเสริมความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอก  
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
กําหนดนโยบายดานการวิจยัอยางเปนระบบ ควรแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบงาน

วิจัยระดับคณะ/หลักสูตร เพือ่วางแผนการดําเนินงานประจําป ติดตามผลการดําเนินงาน จัดทํา
รายงานผล ประเมินผล โดยกาํหนดเปาหมายดานงานวจิัยในแตละป  

วางแผนการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนใหสามารถทํางานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับงานของ
ตนเอง เพื่อสงเสริมการพัฒนาระบบงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2:  มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย/งานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน  
2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายใน

และภายนอกสถาบัน  
4.  มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอก

สถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน  
5.  มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุ

มครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 

เกณฑการประเมิน :  

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

 

 

ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบบริหารจัดการความรูจาก

งานวิจัย/งานสรางสรรค  มีผลการดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน 5 ขอ ดังนี้ คือ 
1.  มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกสนับสนุนการทํางานวิจัย โดยจัดทําขอบังคับ

มหาวิทยาลัยฯ วาดวย การวิจัย (มนส. 4.2.1.1) และมีระบบและกลไกเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน โดยมีข้ันตอนการขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัย (มนส. 4.2.1.2)  ซ่ึงในแบบเสนอโครงการวิจัยจะใหระบุแนวทางการนํางานวิจัยไปใช
ประโยชน เชน การเผยแพร ตีพิมพ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เปนตน (มนส. 4.2.1.3) ซ่ึง
จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย (มนส. 4.2.1.4)  

 ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายใหอาจารยทํางานวิจัยอยางนอยปละ 1 
เลม (มนส. 4.2.1.5) รวมไปถึงการจัดทําคูมือการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ (มนส. 4.2.1.6) ที่กําหนดใหอาจารยตองทําการวิจัยในช้ันเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาการ
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เรียนการสอน และกําหนดใหจัดสงขอมูลรายงานผลที่แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหและประเมินผล
กระบวนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลท่ีเกิดข้ึนเปนอยางไรและมีความคุมคาอยางไร (มนส. 
4.2.1.7) โดยในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดทําสรุปผลรายงานการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (มนส. 4.2.1.8) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได
กําหนดหลักเกณฑในการใหทุนสนับสนุนการตีพิมพ เผยแพร และนําเสนอผลงานวิจัย ท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาติอีกดวย (มนส. 4.2.1.9) รวมไปถึงเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนการ
จัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูจากงานวิจัยและสรางสรรค ในระดับ
มหาวิทยาลัย (มนส. 4.2.1.10) ท้ังนี้คณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดทําแนวปฏิบัติการบริหารจัดการความรูจาก
งานวิจัย (มนส. 4.2.1.11) โดยมีคณะกรรมการวิชาการและการวิจัย ทําหนาท่ีกระตุน สนับสนุน สงเสริม 
บุคลากรใหมีการพัฒนาการเรียนการสอนและงานดานการวิจัย และการเผยแพรผลงานวิจัย  

 

2.  มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีเช่ือถือได และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน โดยในปการศึกษา 2552 คณะ
มนุษยศาสตรฯ มีการแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (มนส. 4.2.2.1) เพื่อจัดทําแผนการจัดการ
ความรู รวบรวมความรูของผูปฏิบัติงานท่ีมี ในรูปแบบตาง ๆ มาวางแผนการพัฒนาการจัดทํา
แผนการจัดการความรู โดยไดมีการนําเสนอจัดทําโครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางวิชาการแกคณาจารย (มนส. 4.2.2.2) เพื่อจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในการนําเสนอผลงานการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูจาก
งานวิจัยและงานสรางสรรค (มนส. 4.2.2.3) และมีการรวบรวมคัดสรรผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน (มนส. 
4.2.2.4) (มนส. 4.2.2.5) นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยฯ ไดต้ังหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและ
ถายทอดเทคโนโลยีการบริการ (มนส. 4.2.2.6) โดยเปนสวนสําคัญในการสรางเครือขายเอกชน
ภาคอุตสาหกรรม (มนส. 4.2.2.7) ดังนี้ 1) การแสวงหาคูคาทางธุรกิจและความรวมมือกับ
ภาคเอกชน 2) การสรางการเสงเสริม สนับสนุนความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อการศึกษาวิจัย และ 
3) การถายทอดเทคโนโลยี รวมไปถึงการคัดเลือกสิทธิบัตรท่ีมีศักยภาพท่ีเปนประโยชนตอสังคม
และเชิงพาณิชย (มนส. 4.2.2.8) โดยมีกระบวนการ คือ 1) คัดเลือกสิทธิบัตรท่ีมีศักยภาพที่ใช
ประโยชนตอสังคมและเชิงพาณิชย 2) การประสานงานกับภาคเอกชนและการทําตลาดมุงหากกลุม
ลูกคาตามสิทธิบัตร 3) การใหคําปรึกษาและการตกลงเง่ือนไข และ 4) การถายทอดเทคโนโลยี 
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3.  มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน โดยผานหนวยงานการจัดทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี (มนส. 
4.2.3.1) ซ่ึงไดมีการกําหนดข้ันตอนและรายละเอียดระบบงาน (มนส. 4.2.3.2) เพื่อสนับสนุนการ
จัดการยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และถายทอดเทคโนโลยีและผลักดันทรัพยสินทางปญญาสูการ
ใชประโยชนตอภาคสังคมชุมชนและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมผานกลไกการบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา และมีการสนับสนุนใหบุคลากรมีชองทางในการสรางเครือขายเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย โดยจัดทํา
เว็บไซตเผยแพรขอมูล เชน เว็บไซตบทความทางวิชาการ (มนส. 4.2.3.3) เว็บไซตหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(มนส. 4.2.3.4) และเว็บไซตสืบคนฐานขอมูลงานวิจัย (มนส. 4.2.3.5) เปนตน 

 นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรฯ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจท่ีมีความรวมมือกับ
สมาคมครูผูสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนานาชาติ และไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงานในการประชุมฯ ดังกลาว และไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยอีกดวย (มนส. 4.2.3.6) (มนส. 
4.2.3.7) (มนส. 4.2.3.8) โดยในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรฯ ไดจัดโครงการการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย (มนส. 4.2.3.9) เพื่อจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูในการนําเสนอ
ผลงานการเรียนการสอนและการวิจัย และโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(มนส. 4.2.3.10) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูงานวิจัยทางดานภาษากับวิทยากรภายนอก  

 

4.  มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในและตางประเทศ ในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ไปใชประโยชน โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดอาศัยหนวยบมเพาะวิสาหกิจของ
มหาวิทยาลัย ท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินการสรางเครือขายผูเช่ียวชาญและเครือขายผูประกอบการ (มนส. 
4.2.4.1) สําหรับโครงการท่ีคณะไดดําเนินการโดยอาศัยความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน 
การปฏิบัติงานสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตอการ
ใหบริการและการดําเนินงานของกรมศุลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร (มนส. 4.2.4.2) และโครงการวิจัยเกี่ยวกับ อปท. ตําบลบางปลา ของหลักสูตร
รัฐศาสตร (มนส. 4.2.4.3) เปนตน 

 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง
สิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดมีการ
จัดต้ังหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี (มนส. 4.2.5.1) ข้ึน เพื่อทําหนาท่ี
เช่ือมโยงการนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย และดูแลปกปองคุมครองส่ิงประดิษฐคิดคน
และนวัตกรรมใหม ๆ ซ่ึงจะทําใหผูประดิษฐคิดคนเกิดความม่ันใจ ในการถายทอดเทคโนโลยีซ่ึงนําไปสู
พัฒนาการท่ีดีและสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย/งาน

สรางสรรค ผานเกณฑมาตรฐาน 5 ขอ ซ่ึงถือวาบรรลุเปาหมาย  
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน มีการดําเนินการ

อยางนอย 4 ขอ 
ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 4.2.1.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต วาดวย การวจิัย พ.ศ. 2551 
มนส. 4.2.1.2 ข้ันตอนการจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 

(ปรับปรุง: มิถุนายน 2552)  
มนส. 4.2.1.3 แบบฟอรมเสนอโครงการวจิัย ตามแบบ ว-1ด 
มนส. 4.2.1.4 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑวธีิปฏิบัติในการรับ

เงินทุนอุดหนนุการวจิัย พ.ศ. 2551 
มนส. 4.2.1.5 สรุปสาระอธิการบดีประชุมคณาจารย 5 คณะ 
มนส. 4.2.1.6 คูมือการปฏิบัติงานการจดัการเรียนการสอนของอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 4.2.1.7 บันทึก สนอ.1948/2552 ลงวันท่ี 6 ต.ค.52 เร่ือง ขอใหจัดสงขอมูลรายงาน

สรุปผลวิจัยในชั้นเรียนตามกระบวนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มนส. 4.2.1.8 สรุปผลรายงานการทําวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 4.2.1.9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการ

ตีพิมพเผยแพรและนําเสอนผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. 2552 
มนส. 4.2.1.10 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี 4709/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูจากงานวิจยัและสรางสรรค  
มนส. 4.2.1.11 แนวปฏิบัติการบริหารจัดการความรูจากงานวิจยั คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ป พ.ศ. 2551 
มนส. 4.2.2.1 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 031/2552 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรู คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2552  
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มนส. 4.2.2.2 โครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกคณาจารย 
มนส. 4.2.3.3 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี 4709/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูจากงานวิจยัและสรางสรรค (หลักฐาน
เดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 4.2.1.10) 

มนส. 4.2.3.4 เว็บไซตบทความทางวิชาการ  
มนส. 4.2.3.5 เว็บไซตหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
มนส. 4.2.4.1  เว็บไซตหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี 
มนส. 4.2.4.2 ข้ันตอนและรายละเอียดระบบงานหนวยจดัการทรัพยสินทางปญญาและ

ถายทอดเทคโนโลยี 
มนส. 4.2.4.3 เว็บไซตบทความทางวิชาการ URL: http://www.dusit.ac.th/sdu/epublic.php 

(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 4.2.3.4) 
มนส. 4.2.4.4 เว็บไซตหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 4.2.3.5) 
มนส. 4.2.4.5 เว็บไซตฐานขอมูลงานวิจัย  
มนส. 4.2.4.6 บันทึก มนส. 1217/2552 ลงวันท่ี 23 ก.ค. 52 เร่ือง ขออนุญาตไปราชการ 
มนส. 4.2.4.7 บันทึก มนส. 1126/2552 ลงวันท่ี 1 ก.ค.52 เร่ือง ขออนุญาตอาจารยเขารวม

การประชุม และโปรดออกคําส่ังไปราชการ 
มนส. 4.2.4.8 บันทึก มนส. 413/2552 ลงวันท่ี 13 มี.ค.52 เร่ือง ขออนุญาตนําเสนอ

ผลงานวิจัยและขอความอนุเคราะหสนับสนุนคาลงทะเบียน 
มนส. 4.2.4.9 โครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกคณาจารย 

(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 4.2.2.2) 
มนส. 4.2.4.10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มนส. 4.2.5.1 เว็บไซตหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี 

(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 4.2.4.1) 
 
จุดแข็ง 

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท้ังการสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยในวงการวิชาการ มีการสังเคราะหความรูท่ีไดจากการวิจัย มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัย
ไปยังนกัวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป รวมท้ังมีการสนับสนุนความรวมมือระหวางนกัวจิัย
และองคกรภายนอก ในการนําผลงานไปใชประโยชน 
 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 121

จุดออน 
- 

 

แนวทางการพฒันา 
ควรมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยในวงการวิชาการ มีการสังเคราะหความรูท่ีได

จากการวิจัย มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยไปยังนักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป รวมทั้งมี
การสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยและองคกรภายนอก ในการนําผลงานไปใชประโยชน
อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ควรจัดการเผยแพรความรูท่ีไดจากงานวิจัยใหผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบท่ัวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 122

ตัวบงชี้ท่ี 4.3  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา  
 

เกณฑการประเมิน :  

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา ดังนี้ คือ  

1. คณะมนุษยศาสตรฯ มีจํานวนอาจารยท้ังส้ิน 155 คน ปฏิบัติงานจริง 131 คน ลาศึกษา
ตอ 24 คน 

2. คณะมนุษยศาสตรฯ ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค รวมเปนเงิน
ท้ังส้ิน 25,605,700 บาท (มนส. 4.3.0.1) แบงเปน 

2.1 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรใหกับ
อาจารยและนักวิจัยจํานวน 5,466,000 บาท  

2.2 จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย
จําแนกตามแหลงทุน 20,139,700 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- แหลงทุนในประเทศ   566,000 บาท 
- หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด 11,943,700 บาท 
- หนวยงานภาคเอกชน 5,300,000 บาท 
- แหลงอ่ืน ๆ 2,330,000 บาท 
     

ดังนั้น เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา  (25,605,700 /131) เทากับ 195,463.36  บาท 

 
 
 
 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

อยูระหวาง 1 - 16,999.- บาท  17,000.-บาท – 24,999.- บาท  มากกวาหรือเทากับ 25,000.- บาท  
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การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จาก

ภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 195,463.36  บาท เม่ือเทียบกับคา
เปาหมาย คือ 25,000 บาท  ถือวา บรรลุเปาหมาย  

 
ผลการประเมินตนเอง 

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

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 4.3.0.1 ตารางสรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จากภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
มนส. 4.3.0.2 หลักฐานงานวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุน 

 
จุดแข็ง 

- 
 
จุดออน 

อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ ยังทํางานวิจัยไมมากเทาท่ีควร 
 
แนวทางการพฒันา 

กระตุนใหอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ เสนอโครงการวิจัยมากข้ึน ท้ังเพิ่มเงิน
สนับสนุนงานวิจัย และแรงจูงใจอ่ืน เชน ไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ัน เพิ่มคาตอบแทน และทัศน
ศึกษา เปนตน 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.4:  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต  
 

เกณฑการประเมิน :  

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

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  
1. คณะมนุษยศาสตรฯ  มีจํานวนอาจารยท้ังส้ิน 155 คน ปฏิบัติงานจริง จํานวน 131 คน 

ลาศึกษาตอจํานวน 24 คน  
2. คณะมนุษยศาสตรฯ มีผลการดําเนินงาน แบงเปน 
 - งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตร จํานวน 36 เร่ือง โดยไดแจงจดเม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2552  
ท่ี ชื่อผลงาน ผูสรางสรรคผลงาน เลขท่ี 
 ประเภทงานวรรณกรรม ลกัษณะงานเขียน   

1 Using the Internet in EFL Classroom Pros and Cons ผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูล 218621 
2 มารูจัก Competency กันเถอะ ผศ.บุญสม พิมพหนู 218625 
3 ภูมิทัศน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ผศ.ปราโมทย แสงพลสิทธิ์ 218636 
4 การศึกษาระดับปฐมวัย ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ 218644 
5 มหาวิทยาลัยศตวรรษท่ี 21 ทางรอด: ทางเลือก รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย 218646 
6 การศึกษาท่ัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อ.ธนศร วิสุทธิ์วารินทร 218656 
7 แนวโนมและทิศทางของ “สวนดุสิต” ภายใตบริการเปดเสรีทางการศึกษา ดร.เขมภัทท เย็นเปยม 218663 
8 การพัฒนาหลักสูตร แนวคิดและกระบวนการ ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล 218665 
9 แนวคิดและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา: กรณี

พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ผศ.ดร.สมโภชน พนาวาส 218666 

10 คุณคาวิชาศึกษาท่ัวไป: จิตสํานึกและรากฐานบัณฑิตไทย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร 218667 
11 กลยุทธการบริหารจัดการตามกระบวนทัศนธรรมาภิบาลในองคการ

บริหารสวนตําบล: กรณีศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดภาคใตตอนลางของ
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.สรรเสริญ อินทรัตน 218595 

12 การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการผูสูงอายุขององคการ
บริหารสวนตําบลในเขตปริมณฑล 

ผศ.ดร.ชวลิต สวัสด์ิผล 218596 

13 การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน 

อ.ฐิติยา เนตรวงษ 218602 
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ท่ี ชื่อผลงาน ผูสรางสรรคผลงาน เลขท่ี 
14 กลยุทธการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรวมระหวางนักศึกษา

ปกติและนักศึกษาออทิสติก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
อ.ฐิติยา เนตรวงษ 218606 

15 ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผูใชนักศึกษาฝกงาน
ตอคุณลักษณะดานการรูสารสนเทศและคอมพิวเตอรพื้นฐานใน
การศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

รศ.วิภา ศุภจารีรักษ 218615 

 ประเภทงานวรรณกรรม ลกัษณะงานหนังสือ   

16 สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย รศ.ดร.โกสุม สายใจ 218532 
17 มนุษยกับสังคม อ.ดวงกมล อัศวมาศ 218536 
18 Communication in English Language Book1 ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล 218551 

19 Communication in English Language Book2 ดร.วนิดา อัญชลีวิทยกุล 218552 

20 ระบบการจัดการองคความรู อ.บุญญลักษม ตํานานจิตร  
21 วิชาภาษาอังกฤษ สําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 1 ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ 218563 

22 การสื่อสารดวยภาษาในเอเชีย (ภาษาจีน) อ.นพรัตน ขนบธรรมกุล 218537 
23 การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย อ.รักษศิริ ชุณหพันธรักษ 218549 
24 ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย 218555 
25 ขงจ้ือ: บรมครูของโลก ผศ.ดร.ไพฑูรย พัฒนใหญยิ่ง 218627 
26 สุนทรียภาพสําหรับเด็กปฐมวัย อ.สุดา เชิดเกียรติกุล 218639 
27 เปดปก: ความเปนอิสระของมหาวิทยาลัยไทย ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ 218645 
28 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสรางผลงานภาพพิมพแกะไมของประหยัด 

พงษดํา และประพันธ ศรีสุตา ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ 218575 
29 การศึกษาภาพจิตรกรรมสีน้ําของสวัสด์ิ ตันติสุข ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ 218583 
30 การศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมชุมชนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง 218585 
31 พฤติกรรมของบุคลากรในการใชบริการบนเว็บไซต มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต อ.สายสุดา ปนตระกูล 218613 
 ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงานจติรกรรม   

32 BBL BRAIN BASED LEARNING ผศ.ปราโมทย แสงพลสิทธิ์ 218564 
33 The Art of High Tea ผศ.ปราโมทย แสงพลสิทธิ์ 218565 
34 "ดอกไมผลิบาน"....ที่ละอออุทิศ ผศ.ปราโมทย แสงพลสิทธิ์ 218566 
35 ละอออุทิศ พ.ศ. 2551-2558 ผศ.ปราโมทย แสงพลสิทธิ์ 218567 
36 การศึกษาไทยในอดีต ผศ.ปราโมทย แสงพลสิทธิ์ 218568 

 
 

 - งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีการตีพิมพเผยแพร จํานวน 25 เร่ือง 

ที่ ชื่อผลงาน ผูสรางสรรคผลงาน การตีพิมพเผยแพร 
วันที่

เผยแพร 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

1 A Case Study of Leadership 
Practice among Thai Villagers 

ผศ.ดร.ตวงพร สมสมัย 
ดร.ณัฐพัชร สายเสนา 
อ.อภิรดี ผลประเสริฐ 

วารสาร Current Topics 
in Management, Vol. 14 

15-18  
ก.ค.52 

ระดับ
นานาชาติ 
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ที่ ชื่อผลงาน ผูสรางสรรคผลงาน การตีพิมพเผยแพร 
วันที่

เผยแพร 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

2 An Implementation of a 
Collaborative Internet-Based 
Project for Thai EFL Students 

ผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูล การประชุมสมาคม
ครูผูสอนภาษาอังกฤษแหง
สาธารณรัฐประชาชนลาว 
คร้ังท่ี 7 

1-4 
ส.ค.52 

ระดับ
นานาชาติ 

3 Decreasing Conflict in the 
Department through Emotional 
Intelligence: A Case Study of a 
Department Chairs in One Thai 
University  

ผศ.ดร.ตวงพร สมสมัย 
ดร.ณัฐพัชร สายสเนา 
อ.อภิรดี ผลประเสริฐ 

16th Anuual 
International Conference 
on Advances in 
Management & 2nd 
International Conference 
on Social Intelligence At 
Antlers Hilton Colorado 
Springs, USA 

15-18 
ก.ค.52 

ระดับ
นานาชาติ 

4 Effects of Collaborative Task-based 
Approach with and without 
Network-based Language Teaching 

ดร.สรพล จิระสวัสด์ิ การประชุมวิชาการ
นานาชาติ The 7th Asia 
TEFL at Thailand 
TESOL International 
Conference 

7-9 
ส.ค.52 

ระดับ
นานาชาติ 

5 Teaching English for Young 
Learners: A Perspective View from 
Thai Teacher  

ผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูล Bulletin Thailand 
TESOL New Focus July 
2009 

(หนา 
14) 

 

6 การจัดการภูมิปญญาทองถ่ินผาน
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อ
การเรียนรูในชุมชน 

ดร.เอกชัย พุมดวง โครงการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 3 

21 ส.ค.
52 

ระดับชาติ 

7 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารและการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 

อ.บุญญลักษม ตํานานจิตร วารสารวิจัย สาขา
สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ปที่ 5 เลม 
2 

(พ.ค.-
ส.ค.52) 

ระดับชาติ 

8 การพัฒนาการใชกลวิธีการเรียน
ภาษาฝร่ังเศสของนักศึกษาหลักสูตร
อุตสาหกรรมทองเท่ียว  

ดร.บุบผา อยูทรัพย การประชุมวิชาการ 
“ยุทธศาสตรการ
แกปญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา” ณ 
ศูนยประชุมสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ 

18-20 
มิ.ย.52 

ระดับชาติ 

9 การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
ตามหลักธรรมทิฏฐิธรรมิกัตถ
ประโยชน4 

นางอภิรดี ผลประเสริฐ 
ดร.ณัฐพัชร สายเสนา 
ผศ.ดร.ตวงพร สมสมัย 

การประชุม The 2nd 
International Seminar on 
Buddhist Research 

8 ม.ค.
53 

ระดับ
นานาชาติ 

10 การเรียนภาษาอังกฤษดวยเกมลา
สมบัติ (Using Treasures Hunt for 
English Language Learning) 

ดร.ณัฐพัชร สายเสนา การประชุม The 2nd 
International Thaisim 
Conference 

25-27 
มี.ค.53 

ระดับ
นานาชาติ 
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ที่ ชื่อผลงาน ผูสรางสรรคผลงาน การตีพิมพเผยแพร 
วันที่

เผยแพร 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

11 การศึกษาการใชภาษาอังกฤษใน
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม 

ผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูล 
อ.ขจีนุช เชาวนปรีชา 
อ.กนกวรรณ กุลสุทธิ์ 

การประชุมครูผูสอน
ภาษาอังกฤษนานาชาติ 
Thailand TESOL 
International Conference 
2008 

7-9 
ส.ค.52 

ระดับ
นานาชาติ 

12 การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังพระ
อุโบสถวัดกลางวรวิหาร จ.
สมุทรปราการ 

ผศ.เนื้อออน ขรัวทองเขียว วารสารวิจัย สาขา
สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ปที่ 5 เลม 2 

(พ.ค.-
ส.ค.52) 

ระดับชาติ 

13 การใหบริการและการใชบริการ
หองสมุดประชาชนจังหวัดใน
ประเทศไทย 

อ.ฐิติยา เนตรวงษ 
อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ 
อ.จิตชิน จิตติสุขพงษ 

วารสารวิจัย มสด. ปที่ 5 
ฉ. 3 

(ก.ย.-
ธ.ค.52) 

ระดับชาติ 

14 ผลกระทบจากการดําเนินงานตาม
แผนชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษา: 
ชุมชนตนแบบในแถบภาคกลาง 

ดร.เขมภัทท เย็นเปยม วารสารวิจัย มสด. ปที่ 5 
ฉ.3  

(ก.ย.-
ธ.ค.52) 

ระดับชาติ 

15 สวนดุสิตโพล: ชี้เปนชี้ตาย หรือคํา
ทํานายอนาคต 

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ตีพิมพ จําหนายโดย  
SE-ED 

 ระดับชาติ 

16 การชุมนุมของกลุมเส้ือแดง รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย หนังสือพิมพกรุงเทพ
ธุรกิจ 

13 มี.ค.
53 

ระดับชาติ 

17 “ผลกระทบ” จากเหตุการณปะทะ
กัน 

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย มติชนออนไลน 12 เม.ย.
53 

 

18 ประชาชนคิดอยางไร? กับการฟนฟู
สภาพจิตใจของคนไทยท้ังประเทศ 

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย หมติชนออนไลน 23 พ.ค.
53 

 

19 ประชาชนคิดอยางไรกับการทําโพ
ลของรัฐบาล 

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน 

29 พ.ค.
53 

 

20 “สื่อมวลชน” ณ วนัน้ี รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย สมาคมนักขาว 
นักหนังสือพิมพแหง
ประเทศไทย และ 
มติชนออนไลน 

4 พ.ค.
53 

3 พ.ค.
53 

 

21 คนไทยเช่ือมั่นครูในปนี้ ลดลงกวาป
กอน 

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย มติชนออนไลน 14 ม.ค.
53 

 

22 ประชาชนคิดอยางไร? กับการทํา
โพลระดับชาติของรัฐบาล 

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย เศรษฐกิจออนไลน 29 พ.ค.
53 

 

23 “บทบาท” ของ “ครู” จะชวยยุติความ
ขัดแยงในสังคมไทยไดอยางไร? 

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน 

2 พ.ค.
53 

 

24 รัฐบาลกับการแกปญหา “หนี้ภาค
ประชาชน” 

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย กรุงเทพธุรกิจ 26 ก.ย.
52 

 

25 ผลกระทบจากความขัดแยง กับ การ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ทหาร 
ตํารวจ 

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ฐานเศรษฐกิจออนไลน 29 เม.ย.
53 
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 - งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีการนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติ จํานวน 6 เร่ือง   

ที่ ชื่อผลงาน ผูสรางสรรคผลงาน 
การ

นําไปใช
ประโยชน 

หนวยงาน 
ที่ใช

ประโยชน 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

1 การจัดทําเกณฑการประเมินผลกรวางแผน
และการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ปงบประมาณ 2551 

ผศ.ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล 
ผศ.ดร.รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน 
อ.อานุภาพ รักษสุวรรณ 
อ.สมศักดิ์ เจริญพูล 

เชิง
นโยบาย 

กรมสงเสริม
การปกครอง
สวนทองถ่ิน 

ระดับชาติ 

2 การปฏิบัติงานสํารวจความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย ตอการใหบริการและการ
ดําเนินงานของกรมศุลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 

ผศ.ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล 
ผศ.ดร.รุงภพ คงฤทธิ์ระจัน 
อ.อานุภาพ รักษสุวรรณ 
อ.สมศักดิ์ เจริญพูล 
อ.เอกอนงค ศรีสําอาง 
 
 

เชิง
นโยบาย 

กรมศุลากร ระดับชาติ 

3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
ระหวางวิธีเรียนปกติกับวิธีเรียนผานเวบ็
ดวยระบบการจัดการเรียน วิชาการจัดการ
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

อ.บุญญลักษม ตํานานจิตร งานวิจัย 
ในชั้นเรียน 

พ.ค.53 ระดับชาติ 

4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษกับ
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับผูดูแลเด็ก
ภาคใตตอนลาง: กรณีศึกษานักศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนดุสิต 

ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ 
ผส.เฟองฟา บุญถนอม 

เชิงวิชาการ  ระดับชาติ 

5 การสรางศักยภาพยุวทูตชุมชนดานการ
นําเสนอขอมูลชุมชนเพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียวระยะขยายผล 

อ.รักษศิริ ชุณหพันธรักษ การจัดการ
อบรม
มัคคุเทศก
นอยที่
สถานศึกษา
ในอ.เมือง 
จ.
นครนายก 

 ระดับชาติ 

6 การติดตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน
ที่สงผลตอความพึงพอใจของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลบางปลา อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 

ผศ.บุญสม พิมพหนู 
อ.ธนภัทร ปจฉิม 
อ.จตุพล ดวงจิตร 

เทศบาล
ตําบลบาง
ปลา 

สิงหาคม 
2552 

ระดับชาติ 
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ดังนั้น มีรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา (67 x 100 / 131) เทากับ 51.15 

 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับ

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ 
จํานวน 67 เร่ือง ตออาจารยประจําจํานวน 131 คน (ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ) คิดเปนรอยละ 
51.15 เม่ือเทียบกับเปาหมายคือรอยละ 10  ถือวา บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน รอยละ 10 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 4.4.0.1 ตารางสรุปจํานวนและรายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ  
มนส. 4.4.0.2 หลักฐานงานวิจัย 
 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรฯ เห็นความสําคัญของการพัฒนาองคความรูจากการวิจัย โดยกําหนด

วิสัยทัศนและพันธกิจ สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ทําให
อาจารยมีงานวิจัยและงานสรางสรรคตางๆ สามารถตีพิมพเผยแพร และนําไปใชประโยชนอยาง
กวางขวางในหลายหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

จุดออน 
- 

 

แนวทางการพฒันา 
สนับสนุน สรางแรงจูงใจ และสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักวิจัย และผูสนใจงานวิจัย

ผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางมากข้ึน และสงเสริมใหไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ  
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1: มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม  
2.  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตาม

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

เรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
7.  มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง 

และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ ของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบและกลไกในการบริการ
วิชาการผานเกณฑมาตรฐาน 7 ระดับ ดังนี้ 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 (มนส. 5.1.1.1) โดย
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรเร่ือง การบริการวิชาการเพื่อสรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต และมีการ
จัดทําแผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการประจําป พ.ศ. 2552 (มนส. 5.1.1.2) และประจําป พ.ศ. 
2553 (มนส. 5.1.1.3) โดยมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานภาระงานของอาจารยตามพันธกิจ (มนส. 5.1.1.4) 
และมีแนวปฏิบัติ มีการกําหนดระเบียบ/แนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการแกสังคม (มนส. 5.1.1.5) เพื่อ
เปนแนวการควบคุมคุณภาพในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
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2.  ตามแผนดําเนินงานการบริการวิชาการของคณะ (มนส. 5.1.2.1) มีการกําหนด
เปาหมายในตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวของกับการบริการวิชาการ (มนส. 5.1.2.2) และมีการแตงต้ังคณะทํางาน 
เพื่อใหงานมีการวางแผนเปนไปตามระบบ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน (P) การดําเนินการ
ปฏิบัติงาน (D)  การติดตามผลการดําเนินงาน (C) การประเมินผลการดําเนินงาน รายงานผลการ
ดําเนินงาน และจัดทําแผนการปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน (A) (มนส. 5.1.2.3) รวมไปถึงการ
แตงต้ังคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการในรายกิจกรรม เพื่อใหการจัดกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค เชน โครงการบริการวิชาการสุชุมชน (มนส. 5.1.2.4) โครงการอบรมการผลิตส่ือมัลติมีเดีย
สําหรับผูสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา (มนส. 5.1.2.5) โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษใหแก
เจาหนาท่ีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุนท่ี 3 (มนส. 5.1.2.6) เปนตน 

 

3.  เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจไดโดยไมกระทบงานสอนและงานวิจัย มหาวิทยาลัยฯ 
ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานภาระงานของบุคลากร (มนส. 5.1.3.1) และคณะมนุษยศาสตรฯ มี
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการ (มนส. 5.1.3.2) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
มีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

4.  มีการจัดทํารายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน พรอมจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
เม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จ เชน โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาท่ีจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุนท่ี 3 (มนส. 5.1.4.1) โครงการอบรมการผลิตส่ือ
มัลติมีเดียสําหรับผูสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา (มนส. 5.1.4.2) เพื่อติดตามตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานในดานตาง ๆ (มนส. 5.1.4.3) เชน ดานการบริหาร
จัดการโครงการ ดานวิทยากร เปนตน ซ่ึงจะชวยใหบุคลากรทราบขอมูลเพ่ือนําไปเปนแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการใหบริการจัดการในคร้ังตอไป นอกจากน้ี ตามท่ีคณะมนุษยศาสตรฯ ไดลงนาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มนส. 5.1.4.4) 
ซ่ึงเปนการติดตามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน รอบ 9 เดือน (มนส. 5.1.4.5) 
และรอบ 12 เดือน (มนส. 5.1.4.6) เพื่อเปรียบเทียบแผนการดําเนินงานและเปาหมายของสถาบันให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด  

5. จากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ คณะมนุษยศาสตรฯ ไดนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม เชน โครงการบริการวิชาการสู
ชุมชน คณะมนุษยศาสตรฯ (มนส. 5.1.5.1) (มนส. 5.1.5.2) โครงการติดตามผลและฝกอบรม
ภาษาอังกฤษแกผูขายของท่ีระลึก ยานตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระยะท่ี 2 (มนส. 
5.1.5.3) (มนส. 5.1.5.4) โครงการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือรากฐาน
ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน รุนท่ี 2 (มนส. 5.1.5.5) (มนส. 5.1.5.6)  เปนตน 
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 6. คณะมนุษยศาสตรฯ มีจัดทําแผนการเช่ือมโยง เพื่อพิจารณาความเช่ือมโยงและบูรณาการ
การบริการวิชาการเขากับภารกิจอ่ืน ๆ ของคณะมนุษยศาสตรฯ (มนส. 5.1.6.6) 
 7. คณะมนุษยศาสตรฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับตัวช้ีวัดและผูจัดเก็บขอมูล เพื่อ
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
(มนส. 5.1.7.1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (มนส. 
5.1.7.2) และแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 (มนส. 5.1.7.3) และ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มนส. 5.1.7.4) เพื่อพิจารณาปรับปรุง
ความเช่ือมโยงและบูรณาการแผนของคณะมนุษยศาสตรฯ กับมหาวิทยาลัยฯ (มนส. 5.1.7.5) (มนส. 5.1.7.6) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรฯ มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการ
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน ท่ีระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. เม่ือเทียบกับ
เปาหมายท่ีระดับ 5 ซ่ึงถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

 คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 5 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 5.1.1.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552-2556 หนา 2 
มนส. 5.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
มนส. 5.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
มนส. 5.1.1.4 เกณฑมาตรฐานภาระงานของบุคลากร 
มนส. 5.1.1.5 ระเบียบ/แนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
มนส. 5.1.2.1 ระเบียบ/แนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการแกสังคม (หลักฐานเดยีวกบั

เอกสารหมายเลข มนส. 5.1.1.5) 
มนส. 5.1.2.2 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี 2644/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาท่ีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มนส. 5.1.2.3 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี 6131/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการการอบรมการผลิตส่ือมัลติมีเดียสําหรับผูสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา  
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มนส. 5.1.2.4 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ี 2625/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ
โครงการบริการวิชาการสูชุมชน  

มนส. 5.1.3.1 เกณฑมาตรฐานภาระงานของบุคลากร (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 5.1.1.4) 
มนส. 5.1.3.2 ระเบียบ/แนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการแกสังคม (หลักฐานเดยีวกบั

เอกสารหมายเลข มนส. 5.1.1.5) 
มนส. 5.1.4.1 รายงานสรุปโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาท่ีจาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุนท่ี 3    
มนส. 5.1.4.2 รายงานสรุปโครงการอบรมการผลิตส่ือมัลติมีเดียสําหรับผูสอนภาษาจีน

ระดับอุดมศึกษา 
มนส. 5.1.4.3 แบบฟอรมการประเมินความพึงพอใจการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 
มนส. 5.1.4.4 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 5.1.4.5 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน 
มนส. 5.1.4.6 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน 
มนส. 5.1.5.1 สรุปโครงการบริการวิชาการสูชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
มนส. 5.1.5.2 โครงการบริการวิชาการสูชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
มนส. 5.1.5.3 สรุปกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบอาชีพมัคคุเทศก จังหวัดปราจนีบุรี 
มนส. 5.1.5.4 โครงการติดตามผลและฝกอบรมภาษาอังกฤษแกผูขายของท่ีระลึก ยานตลาด

น้ําดําเนนิสะดวก จังหวดัราชบุรี ระยะท่ี 2 
มนส. 5.1.5.5 สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือรากฐาน

ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 
มนส. 5.1.5.6 โครงการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อรากฐาน

ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน รุนท่ี 2 
มนส. 5.1.6.1 แผนการเช่ือมโยงและบูรณาการทางวิชาการ 
มนส. 5.1.7.1 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 048/2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

กํากับตัวช้ีวัดและผูจัดเก็บขอมูลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
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มนส. 5.1.7.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  
มนส. 5.1.7.3 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 045/2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

จัดทําแผนกลยทุธ แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 
(หลักฐานเดียวกบัเอกสารหมายเลข มนส. 5.1.6.1) 

มนส. 5.1.7.4 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 026/2552 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 5.1.6.2) 

มนส. 5.1.7.5 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หนา 14 (หลักฐาน
เดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 5.1.1.2) 

มนส. 5.1.7.6 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หนา 14 (หลักฐาน
เดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 5.1.1.3) 

 

จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรฯ มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญทางดานมนุษยศาสตรฯ ท่ีไดใหบริการวิชาการสู
ชุมชน นอกจากนี้จากการทําโครงการแลว คณะมนุษยศาสตรฯ มีนโยบายใหมีการประเมินผล
โครงการ เพื่อนํามาพิจารณาวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งข้ึน อีกท้ังยัง
สนับสนุนใหมีการทําวิจัยอีกดวย 
 

จุดออน 
-  

 

แนวทางการพัฒนา 
ควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง 

และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้  5.2: รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ี
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24 รอยละ 25 - รอยละ 34 มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 
 

ผลการดําเนินการ 
ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาจารยท่ีมีสวนรวมในการ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติจํานวน  74 คน (โดยไมนับ
ซํ้า) ตอจํานวนอาจารยประจํา 155 คน (นับรวมจํานวนอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 24 คน) คิดเปนรอยละ  
47.74  แบงเปน  

1)  ท่ีปรึกษา จํานวน 3 คน 
2) กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน จํานวน 2 คน 
3) กรรมการวิชาการ จํานวน 17 คน 
4)  กรรมการวิชาชีพ จํานวน 25 คน 
5) กรรมการโครงการบริการวิชาการภายนอก จํานวน 27 คน 

 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรฯ มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 5.2 อาจารยประจําท่ีมีสวนรวมใน

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวนรวมทั้งส้ิน 74 คน 
จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 155 คน (นับรวมผูลาศึกษาตอ 24 คน)  เทากับ 47.74  เม่ือเทียบ
กับเปาหมายกําหนด คือ รอยละ 35 ถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย 

 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน รอยละ 35 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 5.2.0.1 ตารางสรุปจํานวนบุคลากร จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลใน

ระบบ (Manual) ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 
มนส. 5.2.0.2 ตารางสรุปจํานวนอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวทิยานิพนธภายนอก

สถาบัน เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ จากการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผลในระบบ (Manual) 
ประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 

มนส. 5.2.0.3 หลักฐานการเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวทิยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

จุดแข็ง 
 อาจารยประจําของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม โดยเปนผูทรงคุณวุฒิ/ท่ีปรึกษา อาจารยพิเศษ เปนกรรมการวิชาการ /กรรมการ
วิชาชีพ/วิทยากร ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
ศักยภาพและเปนท่ียอมรับทางดานวิชาการจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
  

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําไดพัฒนา
ศักยภาพของตน เพื่อใหเกิดการยอมรับจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 
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ตัวบงชี้  5.3: รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน : 

 

ผลการดําเนินการ 
ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดกิจกรรมหรือโครงการข้ึน

เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติหรือนานาชาติ จํานวน 56 โครงการ/กิจกรรม ตอจํานวนอาจารยประจํา 131 คน (ไมนับ
รวมจํานวนอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 24 คน) คิดเปนรอยละ 42.75 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรฯ มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 5.3 รอยละของกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา เทากับ 42.75  เม่ือเทียบกับเปาหมายกําหนด 
รอยละ 40 ถือวา บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน รอยละ 40  ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 5.3.0.1 กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสตรีผูดอยโอกาส ณ ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาว 
มนส. 5.3.0.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะไทยใน 3 สาขาอาชีพ ณ สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มรภ.บุรีรัมย 
มนส. 5.3.0.3 กิจกรรมงานสาธิตงานเทศกาลทองเท่ียวเมืองไทย 
มนส. 5.3.0.4 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ม.ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวางรอยละ 1 - รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 
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มนส. 5.3.0.5 กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศอินเดีย 
มนส. 5.3.0.6 กิจกรรมการประดิษฐกระทง 
มนส. 5.3.0.7 กิจกรรมการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ คร้ังท่ี 23 สาขาการจัดดอกไม 
มนส. 5.3.0.8 กิจกรรมการบรรยายเร่ือง บริโภค ถูกหลัก สกัดโรค กายใจมีสุข 
มนส. 5.3.0.9 โครงการสงเสริมสุขภาพเร่ือง ลดอวน ลดโรค 
มนส. 5.3.0.10 กิจกรรมการบรรยายในโครงการอบรมการเสริมสรางสุขภาพและการดูแลตนเอง 
มนส. 5.3.0.11 โครงการคายครอบครัวสุขภาพดี วิถีพุทธ 
มนส. 5.3.0.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
มนส. 5.3.0.13 กิจกรรมงานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 7 วันท่ี 5-6 กันยายน 2552 ณ นครโอซากา 
มนส. 5.3.0.14 โครงการงานเทศกาลตรุษจนี 
มนส. 5.3.0.15 โครงการดนตรีไทยสัญจร คร้ังท่ี 3 
มนส. 5.3.0.16 โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก 
มนส. 5.3.0.17 โครงการแปลหนังสือเสียงเพื่อนองผูมีความบกพรองทางสายตา 
มนส. 5.3.0.18 การอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองสําอางและการ

ตกแตงสถานที่ในการจดัแสดงสินคา ณ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
มนส. 5.3.0.19 โครงการสรางสรรคสังคม “เลานิทาน ผานหุนละคร” 
มนส. 5.3.0.20 โครงการเปดตํารานอกหองเรียน ณ มิวเซียมสยาม 
มนส. 5.3.0.21 โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย-ญ่ีปุน 
มนส. 5.3.0.22 โครงการสงเสริมความสัมพันธอันดีแกครอบครัว 
มนส. 5.3.0.23 โครงการสวนดุสิต แบงฝน ปนรัก 
มนส. 5.3.0.24 โครงการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อรากฐาน

ประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 
มนส. 5.3.0.25 โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน อบรมกฎหมาย ณ เทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
มนส. 5.3.0.26 โครงการสูดดิน กล่ินไอเดีย 
มนส. 5.3.0.27 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางดานกฎหมายภาษีอากรแกบุคคลธรรมดา 

(ภาษเีงินไดนติิบุคคล) 
มนส. 5.3.0.28 โครงการดุสิตฟอร่ัม 
มนส. 5.3.0.29 โครงการติดตามผลและฝกอบรมภาษาอังกฤษแกผูขายของท่ีระลึกยานตลาด

น้ําดําเนนิสะดวก จังหวดัราชบุรี ระยะท่ี 2 
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มนส. 5.3.0.30 โครงการอบรมเสริมสรางประชาธิปไตยระดับฐานราก 
มนส. 5.3.0.31 โครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน คร้ังท่ี 2 
มนส. 5.3.0.32 โครงการวัฒนธรรมสัญจร “รองรอยชาวไทยยวนท่ีจังหวัดสระบุรี” 
มนส. 5.3.0.33 โครงการสนุกเรียนรู เชิดชูวรรณกรรมไทย 
มนส. 5.3.0.34 โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตร English for Effective Communication Skill 

ใหแก จนท.สปป.ลาว รุนท่ี 3 
มนส. 5.3.0.35 โครงการบริการวิชาการสูชุมชน กิจกรรมคาย สําหรับนกัเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 4-6 
มนส. 5.3.0.36 โครงการบริการวิชาการสูชุมชน กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการจัดการหองสมุด 
มนส. 5.3.0.37 โครงการบริการวิชาการสูชุมชน กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการบริบาล

ผูสูงอายุ สําหรับผูดูแลผูสูงอายุ 
มนส. 5.3.0.38 โครงการอบรมการผลิตส่ือมัลติมีเดียสําหรับผูสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา 
มนส. 5.3.0.39 โครงการฝกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลกวางสี เมืองหนานหนิง 

สาธารณรัฐประชาชนจนี รุนท่ี 2 
มนส. 5.3.0.40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศกนอย 
มนส. 5.3.0.41 การติดตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินท่ีสงผลตอความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางปลา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
มนส. 5.3.0.42 คายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเยาวชน ณ ศูนยการเรียนรูโครงการสายใยรักแหง

ครอบครัว จังหวัดราชบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ตําบลเกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 

มนส. 5.3.0.43 หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาท่ีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว รุนท่ี 4 

มนส. 5.3.0.44 กิจกรรมการอบรมเทียนแฟนซีและสปา 
มนส. 5.3.0.45 กิจกรรมการอบรมยาหมองแฟนซีและสมุนไพร 
มนส. 5.3.0.46 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 
มนส. 5.3.0.47 โครงการสอบเกรดดนตรี 
มนส. 5.3.0.48 โครงการรวมใจอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 3 
มนส. 5.3.0.49 โครงการเรียนรูวิถีชุมชน: ตลาดน้ําอัมพวา 
มนส. 5.3.0.50 โครงการบรรยายศิลปวัฒนธรรมจีนตามโครงการเผยแพรภาษาและ

วัฒนธรรมจีนของสถาบันขงจื่อ ประจําป 2552 
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มนส. 5.3.0.51 โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน คร้ังท่ี 8 
มนส. 5.3.0.52 โครงการสวนดุสิตปนน้ําใจใหเพื่อนรวมโลก 
มนส. 5.3.0.53 โครงการรักษไทย ใชภาษาไทยใหถูกตอง 
มนส. 5.3.0.54 โครงการดนตรีไทยสัญจร คร้ังท่ี 2 
มนส. 5.3.0.55 โครงการเสริมสรางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองถ่ิน

เชิงปฏิบัติการ 
มนส. 5.3.0.56 โครงการคายเรียนรูรวมกนัสรางสรรคชุมชน 
 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรฯ ใหความสําคัญกับการใหบริการวิชาการแกบุคคลภายนอกท้ังใน

ระดับประเทศและตางประเทศ ท้ังในเร่ืองจัดการเรียนการสอน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
ควรกําหนดแนวทางสนับสนุนใหคณาจารยของคณะมนุษยศาสตรฯ จัดทําโครงการ/

กิจกรรมบริการวิชาการเพิ่มมากข้ึน และนําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงานการบริการวิชาการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.4: รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1.51-2.50 2.51-3.50 มากกวา 3.51 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการสูสังคม จํานวน 56 โครงการ โดยมีการจัดทําการประเมินความพึงพอใจจํานวน 45 
โครงการ คิดเปนรอยละ 80.36 ของโครงการบริการวิชาการท้ังหมด  

ผลการประเมินพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในโครงการในระดับพึงพอใจมาก มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.58 ดังแสดงในตารางท่ี 20 

 
ตารางท่ี 20 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในโครงการบริการวิชาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

รอยละ ระดับ 
1 กิจกรรมเพื่อชวยเหลือสตรีผูดอยโอกาส ณ ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาว 100.00 5.00 
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะไทยใน 3 สาขาอาชีพ ณ สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มรภ.บุรีรัมย 
100.00 5.00 

3 กิจกรรมงานสาธิตงานเทศกาลทองเที่ยวเมืองไทย 94.10 4.71 

4 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 100.00 5.00 
5 กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศอินเดีย 100.00 5.00 
6 กิจกรรมการประดิษฐกระทง 100.00 5.00 
7 กิจกรรมการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 23 สาขาการจัดดอกไม 100.00 5.00 

8 กิจกรรมการบรรยายเรื่อง บริโภค ถูกหลัก สกัดโรค กายใจมีสุข 100.00 5.00 
9 โครงการสงเสริมสุขภาพเรื่อง ลดอวน ลดโรค 100.00 5.00 

10 กิจกรรมการบรรยายในโครงการอบรมการเสริมสรางสุขภาพและการดูแล
ตนเอง 

100.00 5.00 

11 โครงการคายครอบครัวสุขภาพดี วิถีพุทธ 100.00 5.00 
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 100.00 5.00 
13 กิจกรรมงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 5-6 กันยายน 2552 ณ นครโอซากา 100.00 5.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

รอยละ ระดับ 
14 โครงการงานเทศกาลตรุษจีน 77.80 3.89 
15 โครงการดนตรีไทยสัญจร ครั้งที่ 3 79.00 3.95 
16 โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก 90.57 4.53 
17 โครงการแปลหนังสือเสียงเพ่ือนองผูมีความบกพรองทางสายตา 87.38 4.37 
18 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบบรรจภัุณฑเครื่องสําอางและการ

ตกแตงสถานที่ในการจัดแสดงสินคาวันที่ 21-26 มี.ค.53 ณ อุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎรธานี  

83.19 4.16 

19 โครงการสรางสรรคสังคม “เลานิทาน ผานหุนละคร” 83.99 4.20 
20 โครงการเปดตํารานอกหองเรียน ณ มิวเซียมสยาม 86.00 4.30 
21 โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน 89.40 4.47 
22 โครงการสงเสริมความสัมพันธอันดีแกครอบครัว 88.95 4.45 
23 โครงการสวนดุสิต แบงฝน ปนรัก 86.00 4.30 
24 โครงการพัฒนาศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือรากฐาน

ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน 
91.40 4.57 

25 โครงการพัฒนาความรูดานกฎหมายแกประชาชนในเขตพ้ืนที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อบรมกฎหมาย ณ เทศบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

87.73 4.39 

26 โครงการสูดดิน กล่ินไอเดีย 94.00 4.70 
27 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการทางดานกฎหมายภาษีอากรแกบุคคลธรรมดา 

(ภาษีเงินไดนิติบุคคล) 
87.60 4.38 

28 โครงการดุสิตฟอรั่ม 87.00 4.35 
29 โครงการติดตามผลและฝกอบรมภาษาอังกฤษแกผูขายของที่ระลึกยาน

ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระยะที่ 2 
96.60 4.83 

30 โครงการอบรมเสริมสรางประชาธิปไตยระดับฐานราก 83.00 4.15 
31 โครงการพัฒนาความรูการบริหารงานสวนทองถ่ินสูชุมชน ครั้งที่ 2 77.80 3.89 
32 โครงการวัฒนธรรมสัญจร “รองรอยชาวไทยยวนที่จังหวัดสระบุรี” 87.60 4.38 
33 โครงการสนุกเรียนรู เชิดชูวรรณกรรมไทย 95.80 4.79 
34 โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตร English for Effective Communication Skill 

ใหแก จนท.สปป.ลาว รุนที่ 3 
83.00 4.15 

35 โครงการบริการวิชาการสูชุมชน กิจกรรมคาย สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4-6  

90.60 4.53 

36 โครงการบริการวิชาการสูชุมชน กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการจัดการหองสมุด 86.00 4.30 
37 โครงการบริการวิชาการสูชุมชน กิจกรรมการดูแลสุขภาพและการบริบาล

ผูสูงอายุ สําหรับผูดูแลผูสูงอายุ 
98.00 4.90 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

รอยละ ระดับ 
38 โครงการอบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียสําหรับผูสอนภาษาจีน

ระดับอุดมศึกษา 
78.20 3.91 

39 โครงการฝกอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลกวางสี เมืองหนานห
นิง สาธารณรัฐประชาชนจีน รุนที่ 2 

87.80 4.39 

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศกนอย 91.82 4.59 
41 การติดตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินที่สงผลตอความพึงพอใจของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางปลา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
100.00 5.00 

42 คายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาเยาวชน ณ ศูนยการเรียนรูโครงการสายใยรัก
แหงครอบครัว จังหวัดราชบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตําบลเกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี 

96.67 4.83 

43 หลักสูตรฝกอบรมภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาที่จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รุนที่ 4 

84.00 4.20 

44 กิจกรรมการอบรมเทียนแฟนซีและสปา  - - 
45 กิจกรรมการอบรมยาหมองแฟนซีและสมุนไพร  - - 
46 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 96.00  4.80 
47 โครงการสอบเกรดดนตรี  - - 
48 โครงการรวมใจอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3  - - 
49 โครงการเรียนรูวิถีชุมชน: ตลาดนํ้าอัมพวา  - - 
50 โครงการบรรยายศิลปวัฒนธรรมจีนตามโครงการเผยแพรภาษาและ

วัฒนธรรมจีนของสถาบันขงจื่อ ประจําป 2552 
 - - 

51 โครงการสวนดุสิตอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8  - - 
52 โครงการสวนดุสิตปนนํ้าใจใหเพ่ือนรวมโลก  91 4.55 
53 โครงการจัดการศึกษาทางไกล ณ วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส เมืองเคล

เลอร ประจําป 2552 
 - - 

54 โครงการสุนทรียสูชุมชน   - - 
55 โครงการเสริมสรางระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ทองถ่ินเชิงปฏิบัติการ  
 - - 

56 โครงการคายเรียนรูรวมกันสรรคสรางชุมชน - - 

เฉล่ีย 95.77 4.58 
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การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรฯ  มีรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เทากับ 4.58เม่ือ
เทียบกับเปาหมายกําหนด ซ่ึงถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน มากกวา 3.51 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 5.4.0.1 หลักฐานสรุปโครงการบริการวิชาการ 
 
จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรฯ มีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน ในการจัดกิจกรรมการใหบริการ
วิชาการ โดยการลงเก็บขอมูลภาคสนามกอนท่ีจะดําเนินการปฏิบัติจริง มีการเตรียมความพรอม 
และประสานความรวมมือกันจนสรางนวัตกรรมการเรียนรูแบบใหมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
หลักสูตรการฝกอบรมในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางจากหลักสูตรการฝกอบรม
โดยท่ัวไป โดยเนื้อหาสาระของหลักสูตรและกิจกรรมการฝกอบรมจะเนนไปที่การใหความรูในเชิง
ทฤษฎีและกิจกรรมการฝกปฏิบัติ ท่ีวิทยากรผูฝกอบรมจะตองสามารถนํามาบูรณาการท้ังหมด 
เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูโดยผานกิจกรรมหลายรูปแบบ นอกจากนี้ จากการดําเนินกิจกรรมท่ี
สามารถแสดงศักยภาพ และสรางความประทับใจแกชุมชนไดเปนอยางดี กอใหเกิดเครือขายชุมชน
เพื่อสนับสนุนกิจการดําเนินงานมหาวิทยาลัยตอไป  
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 คณะมนุษยศาสตรฯ ควรสงเสริมใหมีการประเมินความพึงพอใจตอผูใชบริการในทุก
โครงการ เพื่อท่ีจะไดทราบถึงจุดแข็ง จุดออน และขอควรพัฒนา เพื่อนํามาปรับปรุงในการจัดทํา
โครงการคร้ังตอไป 

 
 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 145

ตัวบงชี้  5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 

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

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

 

ผลการดําเนินการ 
ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนศูนยหรือหนวยงานท่ี

ใหบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 8 แหลง ดังนี้ 
1) ศูนยการศึกษาทางไกล ณ วัดพุทธรัตนาราม  มลรัฐเท็กซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกาสอน

ภาษา และศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชนในตางประเทศ  
2) สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จัดโครงการอบรมภาษาจนีใหแกบุคลากรตาง  ๆ    
3) หลักสูตร “Sino-Thai 2+2” ใหแกนักศึกษาชาวจีนจากคณะภาษาตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยกวางสี 
4) หลักสูตร “Sino-Thai 3+1” ใหแกนักศึกษาชาวจีนจากคณะภาษาตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยกวางสี 
5) หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาท่ีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว รุนท่ี 1 -4 ซ่ึงรุนท่ี 4 กําลังดําเนินการอยูระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ – 2 เมษายน 2553 
6) ศูนยสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) 
7) ศูนยสอบเทียบเกรดดนตรี 
8) โครงการสอนดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไป 

 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรฯ มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 5.5 มีจํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 8 แหลง เม่ือเทียบกับเปาหมาย
กําหนด ถือวา บรรลุเปาหมาย 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 146

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน 4 แหลง ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 5.5.0.1 ประกาศกรมการศึกษานอกโรงเรียน เร่ือง ศูนยการศึกษาทางไกล ณ วัดพุทธ

รัตนาราม  มลรัฐ เท็กซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
มนส. 5.5.0.2 ขอตกลงระหวางสํานักงานสงเสริมการจัดการเรียนการสอนระหวาง

สํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต เพื่อการจดัต้ังสถาบันขงจื้อ 

มนส. 5.5.0.3 ขอตกลงเพิ่มเติมระหวางมหาวิทยาลัยกวางสี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ดานความรวมมือทางวชิาการ ระหวางวิทยาลัยภาษาตางประเทศ กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง หลักสูตร “Sino-Thai 2+2”  

มนส. 5.5.0.4 ขอตกลงเพิ่มเติมระหวางมหาวิทยาลัยกวางสี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ดานความรวมมือทางวชิาการ ระหวางวิทยาลัยภาษาตางประเทศ กับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง หลักสูตร “Sino-Thai 3+1” 

มนส. 5.5.0.5 หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาท่ีจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

มนส. 5.5.0.6 ศูนยสอบวดัระดับความรูภาษาจีน HSK  
มนส. 5.5.0.7 ศูนยสอบเทียบเกรดดนตรี  
มนส. 5.5.0.8 โครงการสอนดนตรีสําหรับบุคคลท่ัวไป 
 

จุดแข็ง 
 คณะมนษุยศาสตรฯ  มีแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

จุดออน 
 - 
 แนวทางการพัฒนา 

ควรพัฒนางานหรือขยายเครือขายการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ เพิ่มมากข้ึน 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1: มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม  
 

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

ขอมูลท่ีตองใช 
1.  แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  
2.  โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระเบียบ

ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  
3.  ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําส่ัง แตงต้ัง

หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรทํางานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการ
จัด กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและ
งาน สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  

4.  เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐาน
การกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงานดาน 
ศิลปวัฒนธรรมท้ังระดับชาติและนานาชาติ 
 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

1.  มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ  
2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ

ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
3.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืน ๆ  
4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ 

การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 
ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

5.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงานเปน
ท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  
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6.  มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มี
สถานท่ีหรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือใน การให
การบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ  
 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ปการศึกษา 2552 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้
1. มีการกําหนดแผนและนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (มนส.6.1.1.1)   

ท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดพันธกิจในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ศึกษาองคความรู และจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในกระบวนการเรียนการสอน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบริการทางวิชาการ พัฒนามาตรฐานทางดานศิลปวัฒนธรรม และ
เผยแพรสูระดับสากล (มนส.6.1.1.2)   

2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดกําหนดโครงการเสริมสรางคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรม และ
โครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทย (มนส.6.1.2.1)  

3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืน ๆ พันธกิจของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีนอกเหนือจากการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก ดาน
การจัดการศึกษา ดานการบริการวิชาการ และดานการวิจัย ซ่ึงโครงการเสริมสรางคุณคาทางศิลปะ
และวัฒนธรรม และโครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทยนํามาการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน  
เชน โครงการบริการวิชาการสูชุมชน (มนส.6.1.3.1) มีการบูรณาการกับการใหบริการวิชาการ คือ 
การจัดกิจกรรมคาย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ือง
การจัดการหองสมุดสําหรับครู และการจัดกิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพและการบริบาลผูสูงอายุ 
สําหรับผูดูแลผูสูงอายุ  โครงการอบรมศิลปะการจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป (มนส.6.1.3.2) สรุป
กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสตรีดอยโอกาสไดมีโอกาสชวยตนเอง ณ ฑัณฑสถานหญิงกลาง ลาดยาว 
(มนส.6.1.3.3) 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก  
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4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม 
ท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ เชน การจัดโครงการจัดการศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนยการศึกษาทางไกล วัดพุทธรัตนาราม เมืองเคลเลอร รัฐเท็กซัส 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (มนส.6.1.4.1) โดยมีงบสนับสนุนจากโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังไดจัดต้ังสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี โดยการลงนามขอตกลงความรวมมือรวมกับมหาวิทยาลัยกวางสี 
ปจจุบันไดจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับสถาบันขงจื๊อฯ  (มนส. 6.1.4.2) 
คําส่ัง/หนังสือเชิญกิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศอินเดีย (มนส. 6.1.4.3) บันทึก
โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม (มนส.6.1.4.4) คําส่ังกิจกรรมสาธิตงานเทศกาลทองเท่ียวเมืองไทย 
ประจําป 2552 (มนส.6.1.4.5) คําส่ัง/หนังสือเชิญการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะไทยใน 3 สาขา
อาชีพ ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย (มนส.6.1.4.6) 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงาน
เปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ไดแก กลุมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดจัดโครงการสอนดนตรีบุคคลท่ัวไป เพื่อสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การใหบริการวิชาการสูสังคม จนกระท่ังไดยอมรับใหเปนแหลงจัดสอบวัดมาตรฐานทางดานดนตรี 
เชน ดนตรีไทย ซ่ึงมีคูมือช้ีแจงรายละเอียดตาง ๆ สําหรับบุคคลท่ัวไป (มนส. 6.1.5.1) และสถาบัน
ขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี ยังเปนแหลงศูนยสอบวัดระดับความรูภาษาจีน 
(HSK) (มนส. 6.1.5.2) และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับแตงต้ังเปน
ผูเช่ียวชาญในการประเมิน ดานอาหาร และดานศิลปะประดิษฐ เชน เปนวิทยากรสาธิตการประดิษฐ
กระทง (มนส.6.1.5.3) การสาธิตศิลปหัตถกรรมไทยในงานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 7 ณ นครโอซากา 
ประเทศญ่ีปุน(มนส.6.1.5.4)ท่ีปรึกษานิตยสารขวัญเรือนและนิตยสารงานฝมือ (มนส.6.1.5.5)   
             6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  เชน  กิจกรรม
การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย "การสาธิตทําขนมไทย" ณ ประเทศกัมพูชา (มนส. 6.1.6.1)   
กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ  ประเทศอินเดีย  (มนส.6.1.6.2) การเขารวมการสาธิต
ศิลปหัตถกรรมไทยในงานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 7 ณ นครโอซากา ประเทศญ่ีปุน (มนส. 6.1.6.3)
กิจกรรมสาธิต งานเทศกาลทองเท่ียวเมืองไทยประจําป 2552 (มนส.6.1.6.4)การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ศิลปะไทยใน 3 สาขาอาชีพ ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย (มนส.
6.1.6.5) การเผยแพรสถานีโทรทัศนพุทธภูมิสังฆทาน S.B.B.T.V.999 (มนส.6.1.6.6) กิจกรรมเผยแพร
งานศิลปะประดิษฐเร่ืองศิลปะการหอของขวัญ http://sdib.dusit.ac.th/index.html (มนส.6.1.6.7) 
บทความทางดานศิลปะประดิษฐ ในนิตยสารงานฝมือ (มนส.6.1.6.8) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดเปาหมายท่ีเกณฑมาตรฐานอยูระดับท่ี  4 แตมี
ผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 6  ซ่ึงถือวา บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง  

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 4 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 6.1.1.1 แผนและนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มนส. 6.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของคณะมนษุยศาสตร

และสังคมศาสตร 
มนส. 6.1.2.1 เอกสารเดียวกบัเอกสารหมายเลข มนส. 6.1.1.1 (หนาสารบัญ) 
มนส. 6.1.3.1 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการสูชุมชน 
มนส.6.1.3.2 โครงการอบรมศิลปะการจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป  
มนส.6.1.3.3 สรุปกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสตรีดอยโอกาสไดมีโอกาสชวยตนเอง ณ ฑัณฑ

สถานหญิงกลาง ลาดยาว 
มนส. 6.1.4.1 สรุปโครงการการจัดการศึกษาทางไกล ณ วัดพุทธรัตนารามฯ 
มนส. 6.1.4.2 เว็บไซตสถาบันขงจื๊อ มสด. สุพรรณบุรี  
มนส. 6.1.4.3 คําส่ัง/หนังสือเชิญกิจกรรมเผยแพรศิลปวฒันธรรม ณ ประเทศอินเดยี  
มนส.6.1.4.4 บันทึกโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
มนส.6.1.4.5 คําส่ังกิจกรรมสาธิตงานเทศกาลทองเท่ียวเมืองไทย ประจําป 2552 
มนส.6.1.4.6 คําส่ัง/หนังสือเชิญการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะไทยใน 3 สาขาอาชีพ ณ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
มนส. 6.1.5.1 คูมือมาตรฐานสอบดนตรีไทย 
มนส. 6.1.5.2 หนังสือสัญญาเร่ืองการจัดสอบวัดระดับความรูภาษาจีน 
มนส. 6.1.5.3 วิทยากรสาธิตการประดิษฐกระทง  
มนส.6.1.5.4 การสาธิตศิลปหัตถกรรมไทยในงานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 7 ณ นครโอซากา 

ประเทศญ่ีปุน 
มนส. 6.1.5.5 ท่ีปรึกษานิตยสารขวัญเรือนและนิตยสารงานฝมือ  
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มนส. 6.1.6.1 สรุปโครงการกิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย "การสาธิตทําขนม
ไทย" ณ ประเทศกัมพูชา  

มนส.6.1.6.2 กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศอินเดีย  

มนส. 6.1.6.3 การเขารวมการสาธิตศิลปหัตถกรรมไทยในงานเทศกาลไทย คร้ังท่ี 7 ณ นคร
โอซากา ประเทศญ่ีปุน  

มนส.6.1.6.4 กิจกรรมสาธิต งานเทศกาลทองเท่ียวเมืองไทยประจําป 2552  
มนส.6.1.6.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะไทยใน 3 สาขาอาชีพ ณ สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
มนส.6.1.6.6 การเผยแพรสถานีโทรทัศนพุทธภูมิสังฆทาน S.B.B.T.V.999  
มนส.6.1.6.7 กิจกรรมเผยแพรงานศิลปะประดิษฐเร่ืองศิลปะการหอของขวัญ 

http://sdib.dusit.ac.th/index.html  
มนส.6.1.6.8 บทความทางดานศิลปะประดิษฐ ในนิตยสารงานฝมือ  
 
จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการ
บริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และการปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการ
ปฏิบัติงานภายใน และภายนอกตามจุดเนนของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
จุดออน 

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

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ  
1.  สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของสถาบัน 
2.  สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 คร้ัง  
3.  มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละ

คร้ัง  มีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา
สถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม  

4.  สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตาม
หลักเกณฑท่ีตกลงกันไวลวงหนา  

5.  สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน โดย
ใชหลักธรรมาภิบาลทั่วท้ังองคกร  
 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1.  คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (มนส. 7.1.1.1) มีบทบาท

สําคัญในการกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายตามแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย มีการประชุมเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดอยางสมํ่าเสมอ (มนส. 7.1.1.2)  เพื่อใหการ
จัดทําแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลุยทธ แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2552 (มนส. 7.1.1.3) จนกระท่ังมีแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2552 เปนการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของคณะ (มนส. 7.1.1.4) 

2.  คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะอยางสมํ่าเสมอ เชน ตามท่ีไดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
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คร้ังท่ี 5/2552 ในวาระท่ี 1.3 เร่ืองผลการประเมินมาตรฐานในระดับคณะ (มนส. 7.1.2.1) วาระท่ี 5.2 
เร่ืองเรงรัดการขออนุมัติใชเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มนส. 7.1.2.2) 
นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 8/2552 ในวาระท่ี 4.1 ยังมีการรายงานผล
การดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มนส. 7.1.2.3) 

3.  จากแผนกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป พ.ศ. 2552 คณะไดมี
การจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 10 คร้ัง แตจัดการประชุมเพียงแค 9 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 90 ของแผน โดยมีกรรมการเขารวมประชุมโดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 87.23  (มนส. 
7.1.3.1) และมีการจัดสงเอกสารการประชุมทางเว็บไซด (มนส. 7.1.3.2) 

4.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยคณบดีไดลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2552กับอธิการบดี เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีในฐานะ
หัวหนาหนวยงาน คณะฯไดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการและไดรับการประเมินผลไดคาคะแนน 
ระดับความสําเร็จ 4.8197 จาก 5 ระดับ (มนส. 7.1.4.1) 

5.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมการบริหารงาน โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วท้ังองคกร โดยมีนโยบายการบริหารแบบ
กระจายอํานาจ และในรูปองคคณะ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (มนส. 7.1.5.1)  
เพื่อใหหลักสูตรตางๆไดนําเร่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมาพิจารณา รวมท้ังรับ
ฟงความคิดเห็น      ในการปฏิบัติงานของอาจารยในรูปแบบตางๆ ท้ังจากการประชุม  แบบสํารวจ 
รวมท้ังมีการแตงต้ังคณะทํางานในเร่ืองตางๆ (มนส. 7.1.5.2) เพื่อมีสวนรวมในการบริหารและ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ  
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงาน 5 ขอ เม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
ท่ี 4  ขอ ถือวา บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน 4 ขอ  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

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

ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส.7.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป 2552 
มนส. 7.1.1.3 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 045/2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา

แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 
มนส. 7.1.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2552 
มนส. 7.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 5/2552 (หนา 3) 
มนส. 7.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 5/2552 (หนา 10) 
มนส. 7.1.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 8/2552 (หนา 2) 
มนส. 7.1.3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป 2551 
มนส. 7.1.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป 2551 (หลักฐานเดียวกับ 

มนส. 7.1.3.2) 
มนส. 7.1.4.1 รายงานผลการประเมินผลการทําคํารับรองปฏิบัติราชการคณะมนษุยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
มนส. 7.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ประจําป 2552  (หลักฐานเดียวกับ มนส. 

7.1.3.1) และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
มนส. 7.1.5.2 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ป2551-2552  เร่ือง การแตงต้ัง

คณะกรรมการชุดตางๆ 
 
จุดแข็ง 
 คณะกรรมการดําเนินงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทาง แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ ใหความสําคัญ และติดตามกํากับดูแลการบริหารจัดการ
คณะอยางตอเนื่อง  
 

จุดออน 
 - 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรสงเสริมใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการของ
คณะมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.2: ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  
1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  
2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู โดย

คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนท่ี

ยอมรับในสถาบัน 
4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และ

ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน  
 

เกณฑการประเมิน :  

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก  มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1.  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหาคณบดีท่ีเปนระบบ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

มีการกําหนดคุณสมบัติผูท่ีจะสมัครเปนคณบดีตาม ขอ 37 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อกําหนดแนวทางการสรรหา ซ่ึง
กําหนดใหมีการลงคะแนนหยั่งเสียง (มนส. 7.2.1.1) และเปดโอกาสใหผูเขารับการสรรหาแสดง
วิสัยทัศนการนําองคกร ท้ังดวยเอกสารและดวยวาจา(มนส. 7.2.1.2) 

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

3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานผูบริหารท่ีชัดเจน โดยเนน
การกระจายอํานาจและเปนไปตามแนวปฏิบัติราชการ  เชน ขาราชการที่ดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยระดับ 9 จะไดรับการประเมินโดยรองอธิการบดี ซ่ึงกองบริหารงานบุคคลจะเปนผู
นําเสนอวาระในการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มนส. 7.2.3.1) สําหรับ
บุคลากรสายวิชาการในระดับท่ีตํ่าลงมาใหหนวยงานเปนผูประเมิน มีการกําหนดเกณฑภาระงาน
และเกณฑการประเมินท่ีชัดเจน มีการประเมินในรูปคณะกรรมการ(มนส.7.2.3.2) สําหรับผูบริหาร
ระดับคณะประเมินผลจากการทําคํารับรองปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ตามปงบประมาณ (มนส.7.2.3.3)  รวมไปถึงการจัดทํากรสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร 
ประจําปการศึกษา 2552 (มนส. 7.2.3.4) เพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุง/พัฒนาตอไป 

4.    มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารระดับตางๆและจัดสรรเงินงบประมาณ
สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน และดําเนินการตามแผนอยาง
ครบถวน เพื่อบริหารผูบริหารระดับคณะและหลักสูตร โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 
ป (พ.ศ. 2552-2556) (มนส.7.2.4.1) และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(มนส. 7.2.4.2) 
  
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีผลการดําเนินการท่ีระดับ 4 คือ บรรลุสูงกวา
เปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 3 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 7.2.1.1 ประกาศมหาวทิยาลัยฯ เร่ือง การสรรหาคณบดี  
มนส. 7.2.1.2 เอกสารการตอบรับ/การสมัครเขารับการสรรหาคณบดี 
มนส. 7.2.2.1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 4/2552   
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มนส. 7.2.3.1 ระเบียบวาระการประชุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คร้ังท่ี 
6(6)/2552  

มนส.7.2.3.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เกณฑภาระงานและเกณฑการประเมิน 
มนส.7.2.3.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 7.2.3.4 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําป พ.ศ. 2552 
มนส. 7.2.4.1 แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
มนส. 7.2.4.2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส 

ตรวจสอบได  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู 
โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย และมีกระบวนการประเมินศักยภาพและ
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนท่ียอมรับในสถาบัน มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร 
 

จุดออน 
 -  
แนวทางการพัฒนา 
 ควรเรงจัดทําแผนประเมินศักยภาพผูบริหารและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารทุกระดับ
อยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.3: มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  
1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและ

ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ  
2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  
4.  มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู  
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน

หนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู  
 

เกณฑการประเมิน :  

 

ผลการดําเนินงาน 
1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีการดําเนินการจัดการความรูของคณะฯ โดยมี

การจัดทําแผนการจัดการความรูของคณะฯ ประจําปการศึกษา 2552 (มนส. 7.3.1.1) รวมท้ังมีการ
แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการและดูแลการจัดการความรู (มนส. 7.3.1.2) โดยแผนการจัดการ
องคความรูท่ีทําข้ึนสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1ของคณะฯ ดําเนินการผานโครงการ คือ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต (มนส. 7.3.1.3) โดยอาศัยการบูรณาการความรูของหลักสูตรนิติศาสตร รัฐศาสตร                     
รัฐประศาสนศาสตร และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ในการใหบริการความรูกับทองถ่ิน  

2-3. โครงการดังกลาว ดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2552 ซ่ึงโครงการดังกลาวได
ดําเนินการตามขั้นตอนท่ีระบุไวตามเอกสารโครงการทุกประการ และดําเนินการเสร็จส้ินรอยละ 
100 ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดจากสรุปโครงการ (มนส. 7.3.2.1) (มนส. 7.3.3.1) 

4.  คณะทํางานจัดการความรูฯ เปนผูติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ
ดังกลาว ผลการประเมินอยูในระดับดี เปนท่ีพึงพอใจของผูเขารวมโครงการและผูรับบริการจากการ
ดําเนินการโครงการดังกลาว (มนส. 7.3.4.1) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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5. นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทํา Web Blog เพื่อใชเปนชองทาง
และใหบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ (ท้ังศิษยปจจุบันและศิษยเกา) ไดเขามาบันทึกความรูท่ี
ไดรับมาจากแหลงความรูตางๆ เปนชองทางใหเกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู ถายทอดความรู และ
ความคิดระหวางกันไดอยางเปนอิสระ ท้ังนี้ เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษาสามารถเขาถึงความรู
เหลานั้นได เพื่อประโยชนในการพัฒนาตนเองใหเปนผูรูและเพื่อการพัฒนาการทํางาน (Web Blog 
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ http://dusithost.dusit.ac.th/~human/km/phpbb3/) 
(มนส. 7.3.5.1) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กําหนดเปาหมายท่ีเกณฑมาตรฐานอยูระดับท่ี 3 แต
ผลการดําเนินงานอยูท่ีระดับ 5  ซ่ึงถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 3 ตํ่ากวาเปาหมาย เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

มนส. 7.3.1.1 แผนการจัดการความรู ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
การศึกษา 2552 

มนส. 7.3.1.2 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 031/2552 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการความรู คณะมนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2552 

มนส. 7.3.1.3 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2552-2556 

มนส. 7.3.2.1 สรุปโครงการพัฒนาความรูการพัฒนาการบริหารงานทองถ่ินสูชุมชน คร้ังท่ี 2 

มนส. 7.3.3.1 สรุปโครงการพัฒนาความรูการพัฒนาการบริหารงานทองถ่ินสูชุมชน คร้ังท่ี 2 

มนส. 7.3.4.1 สรุปโครงการพัฒนาความรูการพัฒนาการบริหารงานทองถ่ินสูชุมชน คร้ังท่ี 2 

มนส. 7.3.5.1 เว็บไซดการจัดการความรูของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
จุดแข็ง 
 ผูบริหารของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหการสนับสนุนการดําเนินงาน และ
ติดตามการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ สวนคณะทํางานสามารถทํางานรวมกันไดอยางดี มีการ
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แลกเปล่ียนเรียนรูการทํางานอยางตอเนื่องตลอดเวลา นอกจากนี้ผูมีสวนรวมกับโครงการท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการความรูไดใหความรวมมือ และดําเนินการตามโครงการใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
และดวยลักษณะการดําเนินงานท่ีเปนโครงการตอเนื่อง จึงเปนโอกาสใหคณะทํางานสามารถนําผล
การประเมินจากการดําเนินงานในปท่ีผานมามาใชในการปรับปรุงการทํางานไดอยางดี 
 

จุดออน 
1.  การแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อการดําเนินการตามโครงการดังกลาวยังจํากัดเฉพาะบาง

หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตรฯ เทานั้น  
2.  การนิยมในการใช web blog ของคณะยังไมแพรหลายเทาท่ีควร ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะ

คณะฯ เพิ่งเร่ิมดําเนินการ 
 

แนวทางการพัฒนา 
ควรสนับสนุน สงเสริมใหมีการจัดการความรู และนําผลการประเมินไปปรับใชในการ

พัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการ
จัดการความรู 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4: มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไว ให
บุคลากร มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  
1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ  
2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ

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

3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน  
 

เกณฑการประเมิน :  

 

ผลการดําเนินงาน 
1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใตการ

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ (มนส. 7.4.1.1) 
2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทํา Competency ตามตําแหนงบุคลากร 

เพื่อใหเปนระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคลากรท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน (มนส. 7.4.2.1) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 
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3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีการจัดบริการและแหลงสวัสดิการตาง ๆ ใหกับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย เชน หองพยาบาล สถานออกกําลังกาย ท้ังหองฟตเนส และสระวายน้ํา เปน
ตน (มนส. 7.4.3.1) 

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

5.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดโครงการสงเสริมจรรยาบรรณและสงเสริม
สุขภาพบุคลากร (มนส. 7.4.5.1) โครงการงานเกษียณบุคลากร (มนส. 7.4.5.2) และมีการจัดทําการ
สํารวจความพึงพอใจของบุคลากร (มนส. 7.4.5.3) เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารงานตอไป 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 7.4 ท่ีระดับ 5 เม่ือ
เทียบกับคาเปาหมายท่ีระดับ 3 ซ่ึงถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย  
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 3  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

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

ศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 7.4.2.1 Competency จําแนกตามประเภทบุคลากร ของคณะมนษุยศาสตรและ

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

เกี่ยวกับการใหบุคลากรไปศึกษาตอ 
มนส. 7.4.5.1 สรุปโครงการสงเสริมจรรยาบรรณและสุขภาพบุคลากร 
มนส. 7.4.5.2 ภาพงานโครงการวันเกษียณบุคลากร 
มนส. 7.4.5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 163

จุดแข็ง 
 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
 
จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
  นําผลการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรมาพัฒนา/ปรับปรุง 
เพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.5: ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 

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

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด  
 

เกณฑการประเมิน : 

 

ผลการดําเนินงาน 
1.  มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  โดย

มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการพัฒนาในการจัดทําระบบฐานขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศในดาน
ตาง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย แบงตามลักษณะการใชงาน ไดแก ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
(Management Information System: MIS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (Education 
Management System: EMS) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษา (Information 
technology for Education: ITE) เพื่อรองรับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตอบริบท
ท่ีเปล่ียนไปของโลก ประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษา และวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินการตามแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2545-2549 รวมไปถึงการรวมรวมความตองการเพิ่มเติมจากการ
สัมภาษณและจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SWOT (มนส. 7.5.1.1) นอกจากนี้กองนโยบายและแผนยังได
ออกแบบการจัดทําฐานขอมูลการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล (ในระบบ Manual) ข้ึน (มนส. 
7.5.1.2) เพื่อใหสามารถจัดเก็บและบริหารขอมูลพื้นฐานและขอมูลการดําเนินงานของตนอยางเปนระบบ 
และนําขอมูลท่ีไดจัดเก็บไปใชใหเปนประโยชน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการทํารายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการ 2 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 3 ขอแรก 
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2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการแตงต้ังคณะทํางาน เพื่อจัดทําฐานขอมูลการ
รวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล (ในระบบ Manual) เปนรายเดือน และรายงานผลดังกลาวใหแก
มหาวิทยาลัย (มนส. 7.5.2.1) เพื่อเปนฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจท้ังระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

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

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

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

6.  มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด ในการออกแบบระบบน้ัน เพื่อเปน
การเตรียมการจัดทําระบบการรับรองวิทยฐานะ และเตรียมการจัดทําระบบประกันคุณภาพ โดย
รูปแบบสอดคลองกับรูปแบบมาตรฐานท่ีจะตองดําเนินการรายงานแก สกอ. 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานในตัวบงช้ีท่ี 7.5 ท่ีระดับ 6 เม่ือ
เทียบกับคาเปาหมายท่ีระดับ 3 ซ่ึงถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 3  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 7.5.1.1 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2551-2554 
มนส. 7.5.1.2 สรุปผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การรวบรวมขอมูลการ

ดําเนินงานของหนวยงานสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ในระบบ 
Manual) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

มนส. 7.5.2.1 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 055/2551 เร่ือง แตงต้ัง
คณะทํางานเพือ่รับผิดชอบในการจัดเก็บ รวมรวม และจัดสงขอมูลการ
ดําเนินงานของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร (ในระบบ Manual) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

มนส. 7.5.3.1 เอกสารสําหรับเผยแพรของกองนโยบายและแผน  
มนส. 7.5.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
มนส. 7.5.5.1 แบบฟอรมการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล ประจําป 2552 
 
จุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยไดมอบนโยบายและการวางแผนระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบท่ีสมบูรณ สามารถ
เช่ือมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและ
ประเมิน การดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา และมีความสะดวกในการใชระบบดังกลาว 
 
จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 
  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.6: ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ 

เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ  
2.  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน 

โดยท่ัวอยางนอย 3 ชองทาง  
3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาท่ี

รับผิดชอบและ มีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
4.  มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการ

ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง  
5.  มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  

 

เกณฑการประเมิน : 

 

ผลการดําเนินงาน 
1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานส่ิงพิมพ (มนส. 7.6.1.1) 

และเว็บไซดคณะ (มนส.7.6.1.2) 
2.   มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน

โดยท่ัวอยางนอย 3 ชองทาง ไดแก โทรศัพท เว็บไซด จดหมาย ตูรับคํารองเรียน (มนส. 7.6.2.1-3) 
3. มีการแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน

อยางเปนรูปธรรม (มนส. 7.6.3.1) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีท่ี 7.3 ท่ีระดับ 3 เม่ือ
เทียบกับคาเปาหมายท่ีระดับ 3 ซ่ึงถือวา บรรลุเทากับเปาหมาย 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 168

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
1 คะแนน ระดับ 3 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 7.6.1.1 เอกสารส่ิงพิมพ 
มนส. 7.6.1.2 เว็บไซดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 7.6.2.1 ประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ือง ระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
มนส. 7.6.2.2 โทรศัพทคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หมายเลข 02-2445800-5 
มนส. 7.6.2.3 เว็บไซดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 7.6.2.6 ตูรับคํารองเรียน 
มนส. 7.6.3.1 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 057/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

ทํางานและรวบรวมประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็น 
จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส 
ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ และมีระบบการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกันโดยท่ัว  
 

จุดออน 
ยังไมมีกิจกรรมรวมกันระหวางคณะฯ และประชาชนภายนอกในดานการพัฒนาคณะฯ 

โดยตรงอยางชัดเจน และตอเนื่อง 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรนําความคิดของบุคลากรภายนอกท่ีเปนประโยชน มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาคณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.7: รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน :  

 

ผลการดําเนินงาน 
 -  
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
0 คะแนน รอยละ 0.1  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

  

จุดแข็ง 
 - 
จุดออน 
 ควรสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมี คุณภาพอยาง
ตอเนื่อง ท้ังในระดับชาติหรือ นานาชาติ 
 

แนวทางการพัฒนา 
  ควรสงเสริมใหบุคลากรเขารวมการประกวดผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 - รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.8: มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูง

และตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง  

2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปจจัยเส่ียง  

3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง 
และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม  

4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  
5.  มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน : 

 

ผลการดําเนินงาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในการบริหาร

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

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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2.   มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ ปจจัยเส่ียง (มนส. 7.8.2.1) 

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

4.   มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง (มนส. 7.8.4.1) 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง (มนส. 7.8.5.1) 

 

การบรรลุเปาหมาย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ืท่ี 7.8 ท่ีระดับ 5 เม่ือ

เทียบกับคาเปาหมายท่ีระดับ 4 ซ่ึงถือวา บรรลุสูงกวาเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
2 คะแนน ระดับ 4  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

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

บริหารความเส่ียงคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มนส.  7.8.2.1 แผนบริหารความเส่ียงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส.  7.8.3.1 แผนบริหารความเส่ียงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (หลักฐาน

เดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 7.8.3.1) 
มนส.  7.8.4.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง 
มนส. 7.8.5.1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง (หลักฐานเดียวกับ

เอกสารหมายเลข มนส. 7.8.4.1) 
 
จุดแข็ง 

คณะกรรมการวางระบบบริหารความเส่ียงฯ ประกอบดวยผูบริหารคณะและหลักสูตรทุก
หลักสูตร ท่ีมีประสบการณสูง จะชวยทําใหการระบุความเส่ียง การวิเคราะหและควบคุมปจจัยเส่ียง 
เกิดข้ึนอยางรอบดาน รวมท้ังกําหนดแนวทางปองกันแกไขไวลวงหนาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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จุดออน 
 - 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรมีแผนบริหารความเส่ียงท่ีไดมีการวิเคราะหปจจัยเส่ียงและกําหนดมาตรการรองรับท่ี
ชัดเจน ไดแลกเปล่ียนประสบการณระหวางกันอยางสมํ่าเสมอ ในดําเนินการบริหารความเส่ียงอยาง
ระมัดระวัง จะชวยใหสามารถบริหารจัดการปจจัยเส่ียงใหบรรลุเปาหมายได 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.9:  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ
บุคคล  

 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
 

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

เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือ
เทียบเทา  

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ  

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง  
8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสราง

แรงจูงใจ  
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
5 - 7 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1.   มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มนส. 7.9.1.1) เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการใน
การประเมินผลภายในคณะฯ 
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2.   มีแผนงาน/ปฏิทินการจัดทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) (มนส. 
7.9.2.1) 

3.   มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (มนส.
7.9.3.1) 

 4.   มีการจัดทํา Strategy Map ของคณะฯ โดยมีการกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรเช่ือมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (มนส. 7.9.4.1) 

5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดทําแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 (มนส. 7.9.5.1) (มนส. 7.9.5.2) 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองฯ โดย
มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับตัวช้ีวัดและผูจัดเก็บขอมูลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มนส. 7.9.6.1) รวมถึงมีการ
จัดทําคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (มนส. 7.9.6.2) ท่ีมีการกําหนด
ข้ันตอนการดําเนินงาน เกณฑการประเมิน การติดตามและประเมินผล 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองฯ ของผูบริหาร
โดยคณะฯ ไดมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
จํานวน 2 คร้ัง คือ รอบ 9 เดือน (มนส. 7.9.7.1) และรอบ 12 เดือน (มนส. 7.9.7.2) และมี
คณะกรรมการการตรวจประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลใหคณะทราบ (มนส. 7.9.7.3) 
(มนส. 7.9.7.4) (มนส. 7.9.7.5) 

8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเช่ือมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ โดยมหาวิทยาลัยเสนอแรงจูงใจใหหนวยงานตามผลการประเมิน ดังนี้ ชวงคะแนน 4.75 – 
5.00 เงินรางวัล 40,000 บาท ชวงคะแนน 4.49 – 4.74 เงินรางวัล 30,000 บาท และชวงคะแนน 4.23 
– 4.48 เงินรางวัล 20,000 บาท ท้ังนี้ หากหนวยงานใดไดคะแนน 5.00 จะมี Bonus เพิ่มอีก 10,000 
บาท (มนส. 7.9.8.1) สําหรับ ซ่ึงหากผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ อยูในเกณฑดี จะสงผล
ดีตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ระดับมหาวิทยาลัย และไดรับเงินรางวัลจาก 
ก.พ.ร. โดยเงินรางวัลท่ีไดรับจะมีการจัดสรรใหกับบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย เปนการเช่ือมโยง
ผลการดําเนินงานกับระบบแรงจูงใจ 
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การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี ท่ี  7.9 ระดับ
ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ท่ีระดับ 8 เม่ือ
เทียบกับคาเปาหมายท่ีระดับ 5 ถือวา สูงกวาเปาหมาย   
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 5  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 7.9.1.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
มนส. 7.9.2.1 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 (แผนงาน/ปฏิทินการจดัทําคํารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 หนา 7) 

มนส. 7.9.3.1 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 (ตัวช้ีวัดของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 หนา 2-5) 

มนส. 7.9.4.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ความเช่ือมโยงของ
ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
หนา 15) 

มนส. 7.9.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังท่ี 
8/2551 (วาระท่ี 4.1 เร่ือง  การจัดทําแผนกลยุทธของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 หนา 2) 

มนส. 7.9.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 9/2551 (วาระท่ี 3.4 เร่ือง  การจัดทําแผนกลยุทธของคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 หนา 4) 
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มนส. 7.9.6.1 คําส่ัง คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 058/2551 เร่ืองแตงต้ัง
คณะกรรมการกํากับตัวช้ีวดัและผูจัดเก็บขอมูลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 

มนส. 7.9.6.2 คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 

มนส. 7.9.7.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
ภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
รอบ 9 เดือน 

มนส. 7.9.7.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน 

มนส. 7.9.7.3 บันทึกขอความ ท่ี กผ.652/2552 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2552 เร่ือง รายงานผลการ
ตรวจเอกสารหลักฐานของคณะทํางานคํารับรองฯ ภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน 

มนส. 7.9.7.4 บันทึกขอความ ท่ี กผ.680/2552 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2552 เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองฯ ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน 

มนส. 7.9.7.5 บันทึกขอความ ท่ี กผ.926/2552 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2552 เร่ือง ขอใหยืนยันคะแนนผล
การประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน ท่ีมีการ

ถายทอดเปาประสงค ตัวช้ีวัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะท่ีมีความสอดคลองและ
เช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย ไปยังระดับบุคคล และมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 
 
จุดออน 
 -  
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน ในระดับหลักสูตร 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1: มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  

1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
เปาหมาย  

2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  

3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  
5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความม่ันคงขององคกรอยางตอเนื่อง  
6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
5 – 6 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
ครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 8.1 ดังนี้ 

1.   มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
เปาหมาย ท้ังนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป
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งบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556 (มนส. 8.1.1.1) ท่ีมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ (มนส. 8.1.1.2) 
โดยมีการวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวางแผนกลยุทธและแผนกลยุทธทางการเงิน (มนส. 8.1.1.3) 

 2. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ท้ังนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนด
นโยบายดานการเงินเพื่อเปนแนวทางการในการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน (มนส. 8.1.2.1) และมี
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อวางแผนการจัดสรรและวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได (มนส. 8.1.2.2) (มนส. 8.1.2.3) (มนส. 8.1.2.4) (มนส. 8.1.2.5) 

3.  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
และวิเคราะหสถานะทางการเงิน ท้ังนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําฐานขอมูลทาง
การเงินรายไตรมาส ตามปงบประมาณ (มนส. 8.1.3.1) 

4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ปละ 3 คร้ัง ท้ังนี้ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดรายงานผลการเบิกจายงบประมาณแกคณะกรรมการประจําคณะฯ ในรอบ 6 เดือน 
9 เดือน และ 12 เดือน (มนส. 8.1.4.1) ( มนส. 8.4.1.2) (มนส. 8.1.4.3)  

5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความม่ันคงขององคกรอยางตอเนื่อง (มนส. 8.1.5.1) (มนส. 8.1.5.2) (มนส. 8.1.5.3) 

6.  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (มนส. 8.1.6.1) 

7.  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมี
การติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ท้ังนี้เพื่อ
ใหผลการใชเงินเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
(มนส. 8.1.7.1) (มนส. 8.1.7.2) (มนส. 8.1.7.3) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 8.1 มีระบบและ
กลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ ท่ีระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. ซ่ึงถือวา บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 7 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 8.1.1.1 แผนกลยุทธทางการเงิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556 
มนส. 8.1.1.2 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556 
มนส. 8.1.1.3 ความเช่ือมโยงระหวางแผนกลยุทธ และแผนกลยุทธทางการเงินของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แผนกลยทุธทางการเงินฯ หนา 7) 
มนส. 8.1.2.1 นโยบายทางดานการเงิน (แผนกลยุทธทางการเงิน หนา 1) 
มนส. 8.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

คร้ังท่ี 9/2551 (ระเบียบวาระท่ี 4.2 เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 หนา 5) 

มนส. 8.1.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
คร้ังท่ี 10/2551 (ระเบียบวาระท่ี 3.1 เร่ือง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 หนา 7) 

มนส. 8.1.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
คร้ังท่ี 1/2552  (ระเบียบวาระท่ี 1.4 เร่ือง การเบิกจายงบประมาณ หนา 3) 

มนส. 8.1.2.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
คร้ังท่ี 2/2552  (ระเบียบวาระท่ี 1.4 เร่ือง แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หนา 4) 

มนส. 8.1.3.1 ฐานขอมูลทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
มนส. 8.1.4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 3/2552 (ระเบียบวาระท่ี 5.3 เร่ือง รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน หนา 12) 

มนส. 8.1.4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 5/2552 (ระเบียบวาระท่ี 5.9 เร่ือง รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน หนา 14) 

มนส. 8.1.4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 8/2552 (ระเบียบวาระท่ี 5.1 เร่ือง รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน หนา 12) 

มนส. 8.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 3/2552 (ระเบียบวาระท่ี 5.3 เร่ือง รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน หนา 12) 
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มนส. 8.1.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 5/2552 (ระเบียบวาระท่ี 5.9 เร่ือง รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน หนา 14) 

มนส. 8.1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 8/2552 (ระเบียบวาระท่ี 5.1 เร่ือง รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน หนา 12) 

มนส. 8.1.5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
คร้ังท่ี 9/2552 (ระเบียบวาระท่ี 5.1 เร่ือง การเรงรัดการใชเงินงบประมาณแผนดนิหนา 25) 

มนส. 8.1.6.1 แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยในคูมือประกนัคุณภาพการศึกษา 
มนส. 8.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 3/2552 (ระเบียบวาระท่ี 5.3 เร่ือง รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6 เดือน หนา 12) 

มนส. 8.1.7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 5/2552 (ระเบียบวาระท่ี 5.9 เร่ือง รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน หนา 14) 

มนส. 8.1.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 8/2552 (ระเบียบวาระท่ี 5.1 เร่ือง รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน หนา 12) 

 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของคณะฯ โดยกําหนดนโยบายดานการเงินเพื่อเปนแนวทางการในการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดสรรและวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได  มีการจัดทําฐานขอมูลทางการเงิน  และรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารจัดการตอไป โดยมีกลุม
งานตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกาํหนด  
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการรายงานผลการใชจายงบประมาณในทุกไตรมาส 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.2: มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  
 

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

 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 
อยางนอย 4 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 8.2 ดังนี้  

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของคณะ โดยคณะมนุษยศาสตรฯ 
ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของคณะ (มนส. 8.2.1.1)  

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

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

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน (มนส. 8.2.4.1) 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน (มนส. 8.2.5.1) 

 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ี 8.2 มีการใช
ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน ท่ีระดับ 5 เม่ือเทียบกับคาเปาหมายท่ีระดับ 4 ซ่ึงถือวา 
สูงกวาเปาหมาย 
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ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการ
ประเมิน 

คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 

3 คะแนน ระดับ 4  ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 
 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 8.2.1.1 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ี 021/2552  เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปการศกึษา 2552 

มนส. 8.2.2.1 แบบการวเิคราะหความตองการในการใชทรัพยากรรวมกัน  
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มนส. 8.2.3.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกัน คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มนส. 8.2.4.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกัน คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มนส. 8.2.5.1 แผนการใชทรัพยากรรวมกัน คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีการแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการ

การใชทรัพยากรของสถาบัน ซ่ึงดําเนินการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของสถาบัน และนํา
ผลการวิเคราะหดังกลาวมาจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในสถาบัน
และภายนอกสถาบัน โดยมีการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากร
รวมกัน 

 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
ควรมีการสรุปผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน 

ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ของสถาบัน 
2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายใน และภายนอก
สถาบัน 

3.  มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

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

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  
6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช

รวมกันท้ังระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน

ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
  
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ผานเกณฑมาตรฐาน 7 ขอ ดังนี้ 

1.  คณะมนุษศาสตรฯ ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษามายาวนาน และ
ตอเนื่อง โดยใชองคประกอบและมาตรฐานอางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑ
มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเอง (มนส. 9.1.1.1) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพจึงไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (มนส. 9.1.1.2) 
และจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 (มนส. 9.1.1.3) 

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

คณะมนุษยศาสตรฯ ไดดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
คํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีนโยบายใหระบบการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาอยางชัดเจนและตอเนื่อง ซ่ึงกําหนดในคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา (มนส. 9.1.2.3) (มนส. 9.1.2.4) (มนส. 9.1.2.5) 

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

4.  คณะมนุษยศาสตรฯ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา ต้ังแตป
การศึกษา 2549, 2550, 2551 (มนส. 9.1.4.1) (มนส. 9.1.4.2) (มนส. 9.1.4.3) และไดรับผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เชน รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2550, 2551 เปนตน (มนส. 9.1.4.4) (มนส. 9.1.4.5) 

5. คณะมนุษยศาสตรฯ มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
เชน ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังท่ี 5/2552 วาระท่ี 
1.3 (มนส. 9.1.5.1) ไดมีการนําเสนอผลการประเมินมาตรฐานในระดับคณะ เพื่อขอใหหลักสูตรพิจารณา
จัดทํา Improvement Plan เพื่อนําผลการประเมินในระดับหลักสูตรมาเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
(มนส. 9.1.5.2 ) 
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6.  จากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรฯ คร้ังท่ี 5/2551 ระเบียบวาระท่ี 
4.1 เร่ือง การพิจารณาแบบคําขอรับการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยประจํามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสวนดุสิต ไดกําหนดการประเมินอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจาก
ผลงานท่ีนําเสนอในรูปแบบ e-Portfolio เปนหลัก (มนส.9.1.6.1) คณะมนุษยศาสตรฯ มีการจัด
โครงการประชุมพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (มนส. 9.1.6.2) และมีการจัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะมนุษยศาสตรฯ 
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลของคณะ (มนส. 9.1.6.3) โดยมีผูรับผิดชอบตามคําส่ังคณะมนุษยศาสตรฯ 
ท่ี 024/2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซดของคณะมนุษยศาสตรฯ ประจําปการศึกษา 
2551 (มนส. 9.1.6.4) นอกจากน้ียังไดมีการแตงต้ังคณะคณะทํางานเพ่ือรับผิดชอบในการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรฯ (มนส. 9.1.6.4) ซ่ึงเปนการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลดานงานการประกันคุณภาพ (มนส. 9.1.6.5) อีกดวย 

7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาท้ัง 18 สถาบัน ไดลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษารวมกัน (มนส. 9.1.7.1) 
และมีบันทึกการลงนามความรวมมือดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและดานนโยบาย 
“สถานศึกษา 3ดี (3D)” (มนส. 9.1.7.2)  
 

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

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 5 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 9.1.1.1 คูมือประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.พ.ร. สมศ. ก.พ.อ. การ

รับรองวิทยฐานะ) 
มนส. 9.1.1.2 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรฯ ท่ี 029/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประกัน

คุณภาพคระมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 
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มนส. 9.1.1.3 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรฯ ประจําปการศึกษา 2552  
มนส. 9.1.2.1 รายงานการประชุมบูรณาการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 9.1.2.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
มนส. 9.1.2.3 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 
มนส. 9.1.2.4 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
มนส. 9.1.2.5 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
มนส. 9.1.3.1 คูมือประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.พ.ร. สมศ. ก.พ.อ. การ

รับรองวิทยฐานะ) (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 9.1.1.1) 
มนส. 9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเองประจําปการศกึษา 2549  
มนส. 9.1.4.2 รายงานการประเมินตนเองประจําปการศกึษา 2550 
มนส. 9.1.4.3 รายงานการประเมินตนเองประจําปการศกึษา 2551 
มนส. 9.1.4.4 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2550 
มนส. 9.1.4.5 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2551 
มนส. 9.1.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

คร้ังท่ี 5/2552 วาระท่ี 1.3 (หนา 3) 
มนส. 9.1.5.2 เว็บไซดแสดงแผนการปรับปรุงคุณภาพตามรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอก ประจําปการศึกษา 2551 ระดับคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

มนส. 9.1.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
คร้ังท่ี 5/2551 (หนา 5) วาระท่ี 4.1 

มนส. 9.1.6.2 สรุปโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพระดบัหลักสูตร 
มนส. 9.1.6.3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลของคณะ 
มนส. 9.1.6.4 คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ี 024/2551 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

พัฒนาเว็บไซดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 
มนส. 9.1.7.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกนัคุณภาพการศกึษา

ของนักศึกษา (หลักฐานเดียวกับ มนส. 9.1.2.2) 
มนส. 9.1.7.2 บันทึกการลงนามความรวมมือดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทยและ

ดานนโยบาย “สถานศึกษา 3ดี (3D)” 
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จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการจัดทําระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
อยางตอเนื่อง และมีเปาหมายท่ีจะจัดทําการประกันคุณภาพในระดับบุคคล รวมไปถึงการสงเสริม
ใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพ เพื่อนํามาเผยแพรองคความรูสู
ชุมชน และประชาชน 
 

 
จุดออน 

-  
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการจัดทําเว็บไซดท่ีเปนฐานขอมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพมาก
ข้ึน เพื่อรองรับประโยชนในดานการบริหารและการจัดการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.2: มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
2.  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา  
3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ

โครงการนักศึกษา  
5.  นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการ และ

ในสวนท่ีนักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7.  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  
 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4-5 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 6 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดพัฒนาระบบและกลไกการให

ความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ผานเกณฑมาตรฐาน 7 ขอ ดังนี้ 
1.  คณะมนุษยศาสตรฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา 

(มนส. 9.2.1.1) คณะกรรมการนักศึกษาระดับหลักสูตร (มนส. 9.2.1.2) เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา และมีการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะและระดับ
หลักสูตร (มนส. 9.2.1.3) นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตรฯ ไดสงตัวแทนนักศึกษาเขารวมอบรมผู
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (มนส. 9.2.1.4) อีกดวย รวมไปถึงการใหนักศึกษาเขารวม
ฝกอบรมนักศึกษาสมาชิกเครือขายความรวมมือ เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การเขียนโครงการใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา (มนส. 9.2.1.5) 
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2.  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
นักศึกษา (มนส. 9.2.2.1) มีคูมือการจัดกิจกรรมนักศึกษา (มนส. 9.2.2.2) และมีการประชุม
คณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะและระดับหลักสูตร (มนส. 9.2.2.3)  

3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหนักศึกษาจัดทํา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละภาคการศึกษา (มนส. 9.2.3.1) (มนส. 
9.2.3.2) นอกจากนี้ในการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดเชิญคณะนักศึกษา
เปนตัวแทนเพ่ือรับการสัมภาษณจากผูตรวจประเมิน (มนส. 9.2.3.3) รวมไปถึงการใหนักศึกษาเขา
รวมการประชุมสมาชิกเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา (มนส. 9.2.3.4) (มนส. 9.2.3.5) อีกดวย 

4.  นักศึกษามีการใชกระบวนการติดตามการประเมินกิจกรรม และมีการประชุมเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา (มนส. 9.2.4.1) (มนส. 9.2.4.2) (มนส. 9.2.4.3) (มนส. 9.2.4.4)  

5.     นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน โดยการ
ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
(มนส. 9.2.5.1) (มนส. 9.2.5.2) และมีการจัดการประชุมเครือขายอยางตอเนื่อง (มนส. 9.2.5.3)  

6.  มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การเปนผูดําเนินกิจกรรม/โครงการ โดยใชระบบอาจารยท่ีปรึกษาเปนท่ีปรึกษาและติดตาม (มนส. 
9.2.6.1) และคณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา (มนส. 9.2.6.2) โดยการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ (มนส. 9.2.6.3)  และในสวนท่ีนักศึกษามีสวนรวมกับ
การประกันคุณภาพของหนวยงาน (มนส. 9.2.6.4) (มนส. 9.2.6.5) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในตัวบงช้ีท่ี 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา มีผลการดําเนินงานอยูท่ี ระดับ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน
ของสกอ. เม่ือเทียบกับเปาหมายท่ีระดับ 4 ดังนั้นถือวา บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 4 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย  สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 9.2.1.1 คําส่ังท่ี 013/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการจดักจิกรรมนกัศึกษา

เพื่อพฒันาคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค ประจําปการศึกษา 2552 
มนส. 9.2.1.2 คําส่ังคณะมนษุยศาสตรฯ ท่ี 019/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการนักศึกษา

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2552 
มนส. 9.2.1.3 รายงานการประชุมคณะกิจการนักศึกษา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปการศกึษา 2552 
มนส. 9.2.1.4 บันทึกขอความเลขท่ี พบ.73/2553 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2552 เร่ือง การฝกอบรม

ผูประเมินคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสวนดสิุต 

มนส. 9.2.1.5 บันทึกขอความเลขท่ี สนอ. 2114/2552 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2552 เร่ือง เชิญนําผูนํา
นิสิตนักศึกษา และผูปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาเขารวมประชุมเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 

มนส. 9.2.2.1 คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 
มนส. 9.2.2.2 คูมือการจัดกจิกรรมนักศึกษา 
มนส. 9.2.2.3 รายงานการประชุมคณะกิจการนักศึกษา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปการศกึษา 2552 (หลักฐานเดยีวกบัเอกสารหมายเลข มนส. 9.2.1.3) 
มนส. 9.2.3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารยประจําปการศึกษา 2552 
มนส. 9.2.3.2  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารยประจําปการศึกษา 2552 
มนส. 9.2.3.3 ภาพนกัศึกษาเขารวมเปนตัวแทนในการรับการสัมภาษณจากผูตรวจประเมิน 
มนส. 9.2.3.4 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกนัคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
มนส. 9.2.3.5 บันทึกขอความเลขท่ี สนอ. 2114/2552 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2552 เร่ือง เชิญนํา

ผูนํานิสิตนักศึกษา และผูปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาเขารวมประชุมเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 9.2.1.5) 

มนส. 9.2.4.1 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการลานกิจกรรมสัมพันธคณะมนษุยศาสตรฯ 
มนส. 9.2.4.2 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการไหวครูและปฐมนิเทศ 
มนส. 9.2.4.3 รายงานผลการดําเนินงาน โครงการวันชอใหม 
มนส. 9.2.4.4 รายงานผลการดําเนินงาน ภมิูใจบัณฑิตสานมิตรสัมพันธ 
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มนส. 9.2.5.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกนัคุณภาพการศกึษาของ
นักศึกษา (หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 9.2.3.4) 

มนส. 9.2.5.2 บันทึกการลงนามความรวมมือดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทยและดาน
นโยบาย “สถานศึกษา 3ด ี(3D)” 

มนส. 9.2.5.3 บันทึกขอความเลขท่ี สนอ. 2114/2552 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2552 เร่ือง เชิญนํา
ผูนํานิสิตนักศึกษา และผูปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาเขารวมประชุมเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 9.2.1.5) 

มนส. 9.2.6.1 คูมืออาจารยท่ีปรึกษา 
มนส. 9.2.6.2 คําส่ังท่ี 013/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการจดักจิกรรมนกัศึกษา

เพื่อพฒันาคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค ประจําปการศึกษา 2552 (หลักฐาน
เดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 9.2.1.1) 

มนส. 9.2.6.3 รายงานผลการดําเนินงานกจิกรรม/โครงการ (หลักฐานเดียวกับเอกสาร
หมายเลข มนส. 9.2.4.1-4) 

มนส. 9.2.6.4 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ประจําปการศึกษา 2552 
(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 9.2.3.1) 

มนส. 9.2.6.5 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารยประจําปการศึกษา 2552 
(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 9.2.3.2) 

 

จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรฯ  ใหความสําคัญกับการผลิตบัณฑิต  และมุงผลิตบัณฑิตให มี
ประสบการณจริงจากการเรียนรูดวยตนเอง โดยการเปนผูนํา และผูตามท่ีดี มีการบริหารจัดการ
ภายใน และมีอาจารยท่ีปรึกษาคอยใหความชวยเหลือ สนับสนุน  
 

จุดออน 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 คณะมนุษยศาสตรฯ ควรสงเสริมใหนักศึกษาท่ีไมไดเขารวมกิจกรรม หรือไมทราบเร่ือง
กระบวนการประกันคุณภาพใหมีการเผยแพรประสบการณจากเพื่อนรวมรุน โดยการจัดทําเว็บไซด
กิจการนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรฯ ข้ึน เพื่อเผยแพรขาวสาร ประชาสัมพันธ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.3: ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1.  มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

และสถาบันอยางตอเนื่อง  
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของสถาบัน 
3.  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ

สาธารณชนภายในเวลาท่ีกําหนด  
4.  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยาง

ตอเนื่อง  
5.  มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติ

ท่ีดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ  
 

เกณฑการประเมิน: 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผานเกณฑมาตรฐาน 5 ขอ ดังนี้ 

1.  คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะอยางตอเนื่อง  (มนส. 9.3.1.1) (มนส. 9.3.1.2) (มนส. 9.3.1.3) 

2.  คณะมนุษยศาสตรฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 (มนส. 9.3.2.1)  

3.  คณะมนุษยศาสตรฯ  มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2551 และเชิญบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงานมาเปนคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน และไดรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2551 (มนส. 9.3.3.1) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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4.  คณะมนุษยศาสตรฯ ไดรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 
2551 (มนส. 9.3.4.1) จึงไดนําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
ประจําปการศึกษา 2551 (มนส. 9.3.4.2) และมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(มนส. 9.3.4.3) 

5.  มหาวิทยาลัยมีการจัดทําโมดูลท่ีเรียกวา การรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล (ใน
ระบบ Manual) ซ่ึงนับวาเปนนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพช้ินหนึ่ง ท่ีมีสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บขอมูลเพื่อรองรับในการนําขอมูลไปประมวลเปนสารสนเทศเพื่อ
รายงานผลการดําเนินงานและประยุกตใชตามตัวบงช้ี ตามเกณฑตาง ๆ ซ่ึงมีการดําเนินการต้ังแต 
พ.ศ. 2551 จนปจจุบันไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบใหสอดคลองกับการจัดเก็บขอมูลเพื่อรองรับนโยบาย
การบูรณาการระบบประกันคุณภาพมากยิ่งข้ึน (มนส. 9.3.5.1) และ (มนส. 9.3.5.2) นอกจากนี้คณะ
มนุษยศาสตรฯ ยังไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหอยูในรูป e-SAR (มนส. 9.3.5.3) 
 

การบรรลุเปาหมาย 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในตัวบงช้ีท่ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการดําเนินงานอยูท่ี ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. เม่ือเทียบ
กับเปาหมายท่ีระดับ 4 ดังนั้นถือวา บรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมิน คาเปาหมาย การบรรลุเปาหมาย 
3 คะแนน ระดับ 4 ตํ่ากวาเปาหมาย  เทากับเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

 

รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 9.3.1.1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2549 
มนส. 9.3.1.2 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2550 
มนส. 9.3.1.3 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 
มนส. 9.3.2.1 Improvement Plan ประจําปการศึกษา 2551 
มนส. 9.3.3.1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 

(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 9.3.1.3) 
มนส. 9.3.3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 
มนส. 9.3.4.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา 2551 

(หลักฐานเดียวกับเอกสารหมายเลข มนส. 9.3.3.2) 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 หนา 194

มนส. 9.3.4.2 Improvement Plan ประจําปการศึกษา 2551 (หลักฐานเดียวกับเอกสาร
หมายเลข มนส. 9.3.1.3) 

มนส. 9.3.4.3 รายงานการตดิตาม Improvement Plan ประจําปการศึกษา 2551 
มนส. 9.3.5.1 รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล 

(ในระบบ Manual) 
มนส. 9.3.5.2 แบบฟอรมการรวบรวมขอมูลเพื่อการประเมินผล (ในระบบ Manual) 
มนส. 9.3.5.3 e-SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

จุดแข็ง 
 คณะมนุษยศาสตรฯ สามารถพัฒนาการรูปแบบการรายงานการประเมินตนเอง ใหอยูใน
ลักษณะส่ืออิเล็กทรอนิกสได และมีการนําผลการประเมินตนเองมาปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง 
รวมถึงการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับคณะ เพื่อนําขอมูลพื้นฐานเพื่อนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายตาง ๆ อีกท้ังควรพิจารณาจุดออนท่ียังไมไดมีการนํามาพัฒนา 
ควรเรงใหเกิดอยางเปนรูปธรรมและสรางใหเปนจุดเดนของคณะใหได 
 

จุดออน 
 -  
 

แนวทางการพัฒนา 
 คณะมนุษยศาสตรฯ  ควรมีการเผยแพรขอมูลพื้นฐาน เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบายตาง ๆ อีกท้ังควรพิจารณาจุดออนท่ียังไมไดมีการนํามาพัฒนา ควรเรงใหเกิดอยางเปน
รูปธรรมและสรางใหเปนจุดเดนระดับหลักสูตร 
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สวนที่ 3  
 

 สรปุผลการประเมินและ               

ทิศทางการพฒันา 
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ตารางท่ี ส1 สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตามตัวบงช้ีของ สกอ.    
                                                                                       

 
องคประกอบ
คุณภาพ  

 
เปาหมาย 

 
ผลการ

ดําเนินงาน  

การบรรลุเปาหมาย 
    = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

 
คะแนนการประเมิน  
( ตามเกณฑ สกอ.)  

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

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 1 3.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 2     
ตัวบงช้ีที่ 2.1  ระดับ  6 ระดับ 6  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 ระดับ 6 ระดับ 7  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.3   ระดับ  4  ระดับ 5  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.4  > +10% หรือ < -10 %  รอยละ 65.46  1 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.5  อาจารยประจําวุฒิปริญญาเอกรอยละ 10  รอยละ 16.13 
 1 คะแนน 

 และวุฒิปริญญาตรี ≤ รอยละ 5 รอยละ 2.58 
ตัวบงช้ีที่ 2.6 ผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ ศ.รอยละ 17 รอยละ 20.00 

 1 คะแนน 
 และผูดํารงตําแหนง รศ. ขึ้นไป รอยละ 4 รอยละ 1.94 
ตัวบงช้ีที่ 2.7 ระดับ 5 ระดับ 5  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 2.8 อยางนอย 4 ขอ 5 ขอ  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 2.9 รอยละ 78 รอยละ 68.80  2 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 2.10 รอยละ 80 รอยละ 92.13  2 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 2.11 ระดับ 3.50 ระดับ 3.99  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 2.12 ≥ รอยละ 0.030 รอยละ 0.1979  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 2 2.33 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3     
ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระดับ 6 ระดับ 7  2 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 3.2 ระดับ 3 ระดับ 4  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 3 2.50 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4     
ตัวบงช้ีที่ 4.1 อยางนอย 4 ขอ 6 ขอ  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 อยางนอย 4 ขอ 5 ขอ  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 25,000 บาท 195,463.36 บาท  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 4.4 รอยละ  10 รอยละ 51.15  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 4 3.00 คะแนน 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 หนา 197

 
องคประกอบ
คุณภาพ  

 
เปาหมาย 

 
ผลการ

ดําเนินงาน  

การบรรลุเปาหมาย 
    = บรรลุ 

 = ไมบรรลุ 

 
คะแนนการประเมิน  
( ตามเกณฑ สกอ.)  

องคประกอบท่ี 5     
ตัวบงช้ีที่ 5.1  ระดับ 5 ระดับ 7  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 รอยละ 35 รอยละ 47.74  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.3   รอยละ 40 รอยละ 42.75  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4  ระดับ 4.50 ระดับ 4.58  2 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.5  4 แหลง 8 แหลง  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 5 2.80 คะแนน 

องคประกอบท่ี 6     
ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระดับ 4 ระดับ 6  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 6 3.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 7     
ตัวบงช้ีที่ 7.1  4 ขอ 5 ขอ  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.2 ระดับ 3 ระดับ 4  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.3   ระดับ 3  ระดับ 5  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.4  ระดับ 3 ระดับ 5  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.5  ระดับ 3 ระดับ 6  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.6 ระดับ 3 ระดับ 3  2 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 7.7 รอยละ 0.1 รอยละ 0  0 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 7.8 ระดับ 4 ระดับ 5  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 7.9 ระดับ 5 ระดับ 8  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 7 2.55 คะแนน 

องคประกอบท่ี 8     
ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3 คะแนน 
ตัวบงช้ีที่ 8.2 ระดับ 4 ระดับ 5  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 8 3.00 คะแนน 

องคประกอบท่ี 9     
ตัวบงช้ีที่ 9.1  ระดับ 5 ระดับ 7  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 9.2 ระดับ 4 ระดับ 7  3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 9.3   ระดับ 4 ระดับ 5  3 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินองคประกอบท่ี 9 3.00 คะแนน 

คาเฉลี่ยคะแนนการประเมินรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.79 คะแนน 
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ตารางท่ี ส2 สรุปคาเฉล่ียคะแนนการประเมินตามองคประกอบคุณภาพของสกอ.    
 

 

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย คะแนน         
การประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 3.00  

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 2.33  

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  2.50  

องคประกอบท่ี 4 การวิจยั 3.00  

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 2.80 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00  

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 2.55  

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 3.00  

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 3.00  

 
คาเฉล่ียคะแนนการประเมินรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 

 

 
2.79 คะแนน 
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ตารางท่ี 21  สรุปจุดแข็ง จดุออน แนวทางการพัฒนา และแนวทางแกไข 
 

องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย 

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

1. ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค และ
แผนการดาํเนนิงาน 

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

จุดออน     
        - 

 การพัฒนา 
ทุกหลักสูตรควรนําผลการประเมิน
และผลการวิ เคราะหมาใชในการ
ปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนิน 
งานของหลักสูตรอยางตอเนื่อง  
 

แนวทางแกไข 
        - 

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

ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการสราง
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ไดแก การ
พัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 

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

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

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

 

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

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

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

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

 

3. กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

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

จุดออน     
     - 

 การพัฒนา 
ควรมีการสง เส ริมสนับสนุนการ

ดําเนินกิจกรรม / โครงการ พัฒนา

นักศึกษา อยางตอเนื่อง และจัดทํา

แบบสํารวจความตองการที่จําเปน

ของนักศึกษา ตลอดจนนําขอมูลที่

ไดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาตอไป 

 

แนวทางแกไข 
     - 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 หนา 202

องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย 

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

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

จุดออน     
อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ยังผลิตงานวิจัยไม
มากเทาท่ีควร 
 

 การพัฒนา 
สงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัย

กับองคกรภายนอกอยางตอเนื่องและ

กว า งขวางมาก ข้ึน  ร วมถึ ง กา ร

สนับสนุนการนํา เสนอ  เผยแพร

ตีพิมพผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ  

 

แนวทางแกไข 
กระตุนใหอาจารยทํางานวิจัยและ
งานสรางสรรคเพิ่มมากข้ึน โดยเพิ่ม
เงินสนับสนุนงานวิจัย และแรงจูงใจ
อ่ืน เชน ไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ัน 
และการเพิ่มคาตอบแทน เปนตน 
 

5. การบริการ
วิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ มีความรูความ
เช่ียวชาญในการใหบริการวิชาการสู
ชุมชน  เปน ท่ียอมรับ  และมีการ
ประเมินผลโครงการ เพื่อปรับปรุง 
 

จุดออน     
     - 
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย 

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

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

 

   

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

แนวทางแกไข 
     - 
 

6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

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

จุดออน     
     - 
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องคประกอบหลัก / 
องคประกอบยอย 

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

 การพัฒนา 
สรางเครือขายรองรับ เพื่อสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล เพื่อให
ไดรับการยอมรับในระดับสากล 
 

แนวทางแกไข 
     - 

7. การบริหารและ
การจัดการ 

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

จุดออน     
การดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการความรูยังทําไดไมท่ัวถึงท้ัง
คณะ  

 

 การพัฒนา 
สงเสริมใหบุคคลภายนอกเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการของ
คณะมากข้ึน  และควรสนับสนุน 
สงเสริมใหมีการจัดการความรูอยาง
ท่ัวถึง และนําผลการประเมินไปปรับ
ใชในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ความรูใหเปนสวนหนึ่งของงานปกติ 
และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
  
 

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

 

จุดแข็ง / แนวทางการพัฒนา 
 

จุดออน / แนวทางแกไข 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

จุดแข็ง 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร
มีศักยภาพในการบริหารจัดการดาน
การเงินของคณะ ท่ีเนนความโปรงใส 
ถูกตอง คุมคา มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนสูงสุด 
 

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

 การพัฒนา 
ควรจัดทําฐานขอมูลการใชจายเงิน
งบประมาณเปนรายไตรมาส 

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

9. ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ 

จุดแข็ง 
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายใน ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพของคณะ โดยมี
การพัฒนาระบบและกลไกดังกลาว
อยางตอเนื่อง 
 

จุดออน     
     - 
 

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

แนวทางแกไข 
     - 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2551 หนา 207

แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

 

กิจกรรมการดําเนินการ 
ป พ.ศ. 2552 ป พ.ศ. 2553 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
1. ทบทวนคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพระดับคณะ 
และผูกํากับตัวบงช้ี 

             

2. ทบทวนผลการประเมิน
คุณภาพภายใน และจัดทํา
แผนปรับปรุงคุณภาพ 

             

3. กําหนดตัวบงช้ี และคา
เปาหมาย 

 
             

4. ดําเนินการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ 

 
             

5. ประชุมสรางความเขาใจ 
ติดตามและทบทวนผล
การดําเนินงาน 

             

6. การรายงานผลการ
ประเมินตนเอง 

 
             

7. การตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

 
             

8. การตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับคณะ 
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รายชื่อผูเก็บรวบรวมขอมูลตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  ปการศึกษา 2552 

 

  องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา กลยุทธ แผนการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

น.ส.ลัดดาวัลย ปญจวิโรจน 
น.ส.มินตรา อินทจักร 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด   น.ส.ลัดดาวัลย ปญจวิโรจน 
น.ส.มินตรา อินทจักร 

 

   องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร นางอภิรดี ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล 

ผศ.บุญสม พิมพหน ู
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   นางอภิรดี ผลประเสริฐ 

ดร.เอกชัย พุมดวง 
น.ส.กฤตยา รอดรวมมิตร 

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม   

นางอภิรดี ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล 

ผศ.บุญสม  พิมพหนู 
น.ส.สุพรรณษา บุญยศ 

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   นายชนะ ธนะสาร 
น.ส.มินตรา อินทจักร 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา   นายชนะ ธนะสาร 
น.ส.มินตรา อินทจักร 

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย   

นายชนะ ธนะสาร 
น.ส.มินตรา อินทจักร 

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย   น.ส.อุษา  จิระวัฒนาสมกุล 
น.ส.พัชรดา เอื้อวรรณกิจ 

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน น.ส.สุดารัตน  เจตนปญจภัค 
น.ส.ขวัญสุดา ดีศิริ 

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   นายชนะ ธนะสาร 
น.ส.มินตรา อินทจักร 

2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ นายชนะ ธนะสาร 
น.ส.มินตรา อินทจักร 

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต   นายชนะ ธนะสาร 
น.ส.มินตรา อินทจักร 
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2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดาน
สิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ   

น.ส.สุทธาสินี เกสรประทุม 
นายวรวิทย กิจเจริญไพบูลย             

น.ส.มินตรา อินทจักร 

  
  องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
3.1 มีการจัดบริการนักศึกษาและศิษยเกา ดร.เอกชัย พุมดวง 

นายบรรพต พิจิตรกําเนิด 
นายจตุพล  ดวงจิตร 
นายวัลลภ หางไธสง 

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค   ดร.เอกชัย พุมดวง 
นายบรรพต พิจิตรกําเนิด 
นายจตุพล  ดวงจิตร 
นายวัลลภ หางไธสง 

 

   องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค ผศ.ดร.กาญจนา  ชาตตระกูล 
น.ส.กนกวรรณ กุลสุทธ์ิ 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ดร.เอกชัย พุมดวง 
ผศ.ดร.กาญจนา  ชาตตระกูล 

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา   น.ส.วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
น.ส.ขวัญสุดา ดีศิริ 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

ดร.บุบผา อยูทรัพย 
น.ส.พัชรดา เอื้อวรรณกิจ 
น.ส.ขจีนุช เชาวนปรีชา 

    

   องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน นางอภิรดี ผลประเสริฐ 
นางรักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
ดร.เปรมฤทัย แยมบรรจง 
ผศ.พรยุพรรณ พรสุขสวัสด์ิ 

5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

น.ส.ฐิติรัตน  วิเชียรมงคลกุล 
น.ส.ณัฐพร เดชะ 

น.ส.มินตรา อินทจักร 
5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ ตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ นานาชาติตออาจารยประจํา 

น.ส.ฐิติรัตน  วิเชียรมงคลกุล 
น.ส.ณัฐพร เดชะ 

น.ส.มินตรา อินทจักร 
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5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   นายธนศร วิสุทธ์ิวารินทร 
น.ส.มินตรา อินทจักร 

5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
(จํานวนศูนยเครือขาย) 

นางสาวเบญจมาศ  ขําสกุล 
นายประภาส ทองนิล 

 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผศ. พรยุพรรณ พรสุขสวัสด์ิ 
ผศ.วรพรรณ  กีรานนท 
ผศ.เอื้อมพร เนาวเย็นผล 

 

   องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดใน
ระดับสากล 

ผศ.เฟองฟา บุญถนอม 
ดร.เอกชัย พุมดวง 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน   ผศ.เฟองฟา บุญถนอม 
ดร.เอกชัย พุมดวง 

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู   ผศ.เฟองฟา บุญถนอม 
นายอานุภาพ รักษสุวรรณ 
นายบรรพต พิจิตรกําเนิด 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ   

ผศ.เฟองฟา บุญถนอม 
ดร.เอกชัย พุมดวง 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย   นายบรรพต  พิจิตรกําเนิด 
น.ส.มินตรา อินทจักร 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา   นางอภิรดี ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.ยุทธพงษ ลีลากิจไพศาล 

ผศ.บุญสม พิมพหนู 
น.ส.สุพรรณษา บุญยศ 

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ นานาชาติ   น.ส.สุภาภรณ เกล้ียงทอง 
7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา   ผศ.เฟองฟา บุญถนอม 

ดร.เอกชัย พุมดวง 
นายพิสุทธ์ิ ชุษณะโชติ 

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล   น.ส.ลัดดาวัลย ปญจวิโรจน 
น.ส.มินตรา อินทจักร 
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   องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ   

น.ส.ลัดดาวัลย  ปญจวิโรจน 
นายพิสุทธ์ิ ชุษณะโชติ 

น.ส.ภัชราวไล ไกรแสงศรี 
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน   นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวิโรจน 

นายพิสุทธ์ิ ชุษณะโชติ 
น.ส.ภัชราวไล ไกรแสงศรี 

 

   องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ผศ.เฟองฟา  บุญถนอม 
นางอภิรดี ผลประเสริฐ 
ดร.เอกชัย พุมดวง 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ผศ.เฟองฟา  บุญถนอม 
นางอภิรดี ผลประเสริฐ 
ดร.เอกชัย พุมดวง 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผศ.เฟองฟา  บุญถนอม 
นางอภิรดี ผลประเสริฐ 
ดร.เอกชัย พุมดวง 
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