
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2552 
(ขอมูล 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หนวยงาน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
วันท่ี 14 - 15 มิถุนายน 2553 

 
 
 



คํานํา 
 

  คณะผูประเมินคุณภาพภายในไดตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2553 อันเปนการประเมินผลการดําเนินงาน

ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553 โดยไดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ 40 ตัวบงชี้ คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได

ใชการสังเกต การตรวจเอกสาร การสัมภาษณ พรอมทั้งไดแสดงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและ

ขอเสนอแนะในการพัฒนา แตละองคประกอบดวย คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ขอขอบคุณคณาจารย และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ใหการตอนรับและ

ใหความรวมมืออยางดียิ่งจนทําใหการประเมินคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา

รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอทุกฝายในการนําผลการประเมินไปพัฒนาการดําเนินงานของ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน 

 

 

 

 

                                                               (ผูชวยศาสตราจารย พนัเอก ดร.ผเดิม  หนังสือ) 

                                                          ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

                      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

                                                            14-15 มิถุนายน 2553 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14-15 มิถุนายน 2553 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ขอมูลทั่วไป 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กอต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เดิมเรียกวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”  มี

ภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา  ในป พ.ศ. 2523 ไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

ภาคปกติ มีวิชาเอก 4 วิชา คือ วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา 

ตอมาไดมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มข้ึนตามลําดับ 

พ.ศ. 2528 หลังจากแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ให

วิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสายวิชาการอ่ืนได นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู คณะฯ จึงเร่ิมเปด

สอนสายวิชาการอื่นเปนปแรก โดยเร่ิมเปดสอนในระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญา ศิลปศาสตร

บัณฑิต(อ.ศศ.) 2 วิชาเอก ไดแก  ภาษาอังกฤษ  และออกแบบนิเทศศิลป  และเปดรับนักศึกษา

ชายเปนสหศึกษาเปน ปแรก 

พ.ศ. 2529 ขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีสายวิชาการอื่นโดยเปดสอนระดับปริญญาตรี  (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 (ภาคเรียนที่ 2/33 สําหรับนักศึกษา

ภาคสมทบ) 

พ.ศ. 2534 เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานช่ือ “สถาบันราชภัฏ”  แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ  



........................................................................................บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการตรวจประมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  สงผลใหวิทยาลัยครู  

สวนดุสิตเปล่ียนช่ือเปน “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 

กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเปล่ียนเปน “คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” และตําแหนงหัวหนาคณะไดเปล่ียนเปน “คณบดี”        

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 ศูนย

ปราจีนบุรี 

พ.ศ. 2543 เปดสอน ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรม

วิชาภาษาไทย และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดขยายการเปดโปรแกรมวิชารัฐประศาสน

ศาสตร ณ ศูนยการศึกษานอกสถาบัน เพิ่มอีก 7 ศูนย ไดแก สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ณ ศูนย

สุโขทัย 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 ตามโครงการความรวมมือกับศูนยบริการการศึกษา

นอกโรงเรียน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศา

สตรบัณฑิต (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) โปรแกรม

วิชานิติศาสตร ตามโครงการความรวมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร สําหรับบุคลากรสํานักงาน



........................................................................................บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการตรวจประมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ศาลปกครอง  ณ  อาคารเ อ็มไพรทาวเวอร  ชั้น  33 เลขที่  195 ถนนสาธรใต  เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

-  เปล่ียนสาขาวิชาจากสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 

เปนสาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร แทน 

พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ไดปรับเปลี่ยนสถานภาพ เปน “มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 

2547 

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

ออกแบบแฟช่ัน และโปรแกรมวิชาออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ที่ศูนยสุพรรณ 

         ในปการศึกษา 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏสวนดุสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

สวนดุสิต ลงวันที่ 22 พ.ค. 2549 และเปล่ียนการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรจากโปรแกรมวิชาเปน

หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       

          ในปการศึกษา 2552 เปดเพิ่มหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรฯ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต 3 

สาขาวิชา 12 หลักสูตร ทั้งในสถาบันและศูนยการศึกษา  
 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความ

เขมแข็งในการอยูรอด (Survivability)” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตระหนักถึงปรัชญา

ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมแหงคุณภาพ และ

สังคมแหงการเรียนรู จึงเนนปรัชญาในการดําเนินการ คือ  

"คุณคาของมนุษยอยูทีก่ารพัฒนาตนและสังคมอยางตอเนื่อง 

บนพื้นฐานของคุณธรรมและ จรยิธรรม" 

 

วิสัยทัศน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะที่จัดการศึกษาเฉพาะทางที่ เนนใน

สาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเปนเลิศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สรางองคความรูและนวัตกรรมให

เปนที่ยอมรับไดในภูมิภาคอาเซียน ภายใตการบริหารจัดการเชิงพลวัต 

 

 



........................................................................................บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและ

ตองการของสังคม โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สรางสรรค พัฒนา 

และเผยแพรองคความรูความเชี่ยวชาญดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรผานการบริการ

วิชาการสูชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ ทํานุบํารุง พัฒนามาตรฐาน และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมไทย เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงพลวัต 

มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวใหสอดรับกับสภาวการณไดเปนอยางดี  

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

2.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. การสรางความรูความเขาใจและความภาคภูมิใจในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

4. การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนําไปใชประโยชน 

5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต 

 

เปาประสงค 
1. ประชาชนไดรับโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตามศักยภาพ 

2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน 

3. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

4. คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ไดประโยชนจากองคความรูที่สรางข้ึน 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสรางความเขมแข็งในการอยูรอดของมหาวิทยาลัย 
 

 กลยุทธ 
1. การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสรางโอกาสการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

2. เสริมสรางศักยภาพดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสนับสนุนความเขมแข็งใน                    

อัตลักษณ (Identity) ของมหาวิทยาลัย 

3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

4. การสรางองคความรู และนําไปใชใหเกิดประโยชน 
5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดองคประกอบและตัวบงชี้ ตามเกณฑ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบดวย 9 

องคประกอบ 40 ตัวบงชี้ ประเมินผลการดําเนินงาน 40 ตัวบงชี้ มีองคประกอบที่อยูในระดับดีมาก 

6 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1  4  5  6  8  และ 9 สวนองคประกอบที่เหลือ 3 องคประกอบ

อยูในระดับดี คือองคประกอบที่ 2  3  และ 7 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ 2.60 อยู
ในระดับดีมาก 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
จุดเดน วิธีปฏิบัติ และผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี หรือนวัตกรรม 
1. คณะฯ สรางแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ และบูรณาการดานการประกนัคุณภาพภายในการศึกษา 

2. มีระบบการประกันคุณภาพที่พัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ระบบ

การจัดการเรียนการสอนโดยนําแนวคิด Plan Do Chick Action มาเปนแนวปฏิบัติยางเปนรูปธรรม รวมถึง

เปนแนวทางใหคณะฯ และหนวยงานอ่ืน  ๆไดถือเปนแนวปฏิบัติรวมดวยอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะเรงดวน 
1.การสรางบุคลากรสายวิชาการทดแทนขาราชการที่จะเกษียณในชวง 5-10 ปขางหนา 

2.การพฒันาคุณลักษณะบัณฑิตที่เปนสวนเสริมในการปฏิบัติงาน เชน ความรู และทักษะ 

การสื่อสารภาษาตางประเทศ ทักษะดานไอที ฯลฯ 
 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
1.การต้ังเปาหมายตองมีความทาทาย และกระตุนใหเกดิการพัฒนา 

2.อัตลักษณดานอาหาร ควรไดรับการเสริมแรง (Reinforcement) ในทุกมิติ เพื่อจะเปน 

Best Practice ไดในหลายจุด รวมทัง้การบูรณาการรวมกับศาสตรและหนวยงานที่เกีย่วของ 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

ประวัติความเปนมา 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กอต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เดิมเรียกวา “คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”  มี

ภาควิชาในสังกัด 11 ภาควิชา  ในป พ.ศ. 2523 ไดเร่ิมเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

ภาคปกติ มีวิชาเอก 4 วิชา คือ วิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และศิลปศึกษา 

ตอมาไดมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มข้ึนตามลําดับ 

พ.ศ. 2528 หลังจากแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ให

วิทยาลัยครูสามารถเปดสอนสายวิชาการอ่ืนได นอกเหนือจากสายวิชาชีพครู คณะฯ จึงเร่ิมเปด

สอนสายวิชาการอื่นเปนปแรก โดยเร่ิมเปดสอนในระดับอนุปริญญา คือ อนุปริญญา ศิลปศาสตร

บัณฑิต(อ.ศศ.) 2 วิชาเอก ไดแก  ภาษาอังกฤษ  และออกแบบนิเทศศิลป  และเปดรับนักศึกษา

ชายเปนสหศึกษาเปน ปแรก 

พ.ศ. 2529 ขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีสายวิชาการอื่นโดยเปดสอนระดับปริญญาตรี  (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 (ภาคเรียนที่ 2/33 สําหรับนักศึกษา

ภาคสมทบ) 

พ.ศ. 2534 เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร สําหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคสมทบ 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานช่ือ “สถาบันราชภัฏ”  แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ  
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พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  สงผลใหวิทยาลัยครู  

สวนดุสิตเปล่ียนช่ือเปน “สถาบันราชภัฏสวนดุสิต” สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 

กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงไดเปล่ียนเปน “คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” และตําแหนงหัวหนาคณะไดเปล่ียนเปน “คณบดี”        

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 ศูนย

ปราจีนบุรี 

พ.ศ. 2543 เปดสอน ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรม

วิชาภาษาไทย และโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดขยายการเปดโปรแกรมวิชารัฐประศาสน

ศาสตร ณ ศูนยการศึกษานอกสถาบัน เพิ่มอีก 7 ศูนย ไดแก สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ณ ศูนย

สุโขทัย 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 ตามโครงการความรวมมือกับศูนยบริการการศึกษา

นอกโรงเรียน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศา

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

วิชานิติศาสตร ตามโครงการความรวมมือจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร สําหรับบุคลากรสํานักงาน

ศาลปกครอง  ณ  อาคารเ อ็มไพรทาวเวอร  ชั้น  33 เลขที่  195 ถนนสาธรใต  เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

-  เปล่ียนสาขาวิชาจากสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร 

เปนสาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร แทน 

พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ไดปรับเปลี่ยนสถานภาพ เปน “มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนดุสิต” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 

2547 

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

ออกแบบแฟช่ัน และโปรแกรมวิชาออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ที่ศูนยสุพรรณ 

         ในปการศึกษา 2549 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนสวนราชการในมหาวิทยาลัย            

ราชภัฏสวนดุสิต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

สวนดุสิต ลงวันที่ 22 พ.ค. 2549 และเปล่ียนการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรจากโปรแกรมวิชาเปน

หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       

          ในปการศึกษา 2552 เปดเพิ่มหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรฯ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต 3 

สาขาวิชา 12 หลักสูตร ทั้งในสถาบันและศูนยการศึกษา ดังนี้ 
 
สาขาวชิาศิลปศาสตร  ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

จํานวน 10 หลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรภาษาไทย 

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ 

4. หลักสูตรจิตวทิยา 

5. หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ 
6. หลักสูตรรัฐศาสตร 
7. หลักสูตรศิลปกรรม 

8. หลักสูตรออกแบบส่ือส่ิงพิมพ 
9. หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
10. หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ 
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สาขาวชิานิติศาสตร ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  

จํานวน  1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนิติศาสตร 
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต (รป.บ.) จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “เปนมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสรางความ

เขมแข็งในการอยูรอด (Survivability)” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตระหนักถึงปรัชญา

ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมแหงคุณภาพ และ

สังคมแหงการเรียนรู จึงเนนปรัชญาในการดําเนินการ คือ  

"คุณคาของมนุษยอยูทีก่ารพัฒนาตนและสังคมอยางตอเนื่อง 

บนพื้นฐานของคุณธรรมและ จรยิธรรม" 

 

วิสัยทัศน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะที่จัดการศึกษาเฉพาะทางที่ เนนใน

สาขาวิชาที่มีความเช่ียวชาญเปนเลิศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สรางองคความรูและนวัตกรรมให

เปนที่ยอมรับไดในภูมิภาคอาเซียน ภายใตการบริหารจัดการเชิงพลวัต 

 
พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและ

ตองการของสังคม โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพเฉพาะตามวัฒนธรรมสวนดุสิต สรางสรรค พัฒนา 

และเผยแพรองคความรูความเชี่ยวชาญดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรผานการบริการ

วิชาการสูชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ ทํานุบํารุง พัฒนามาตรฐาน และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมไทย เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงพลวัต 

มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวใหสอดรับกับสภาวการณไดเปนอยางดี  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

2.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. การสรางความรูความเขาใจและความภาคภูมิใจในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

4. การพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และการนําไปใชประโยชน 

5. การบริหารจัดการเชิงพลวัต 

 

เปาประสงค 
1. ประชาชนไดรับโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตามศักยภาพ 

2. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน 

3. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

4. คณะ มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ไดประโยชนจากองคความรูที่สรางข้ึน 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสรางความเขมแข็งในการอยูรอดของมหาวิทยาลัย 
 

 กลยุทธ 
1. การใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อสรางโอกาสการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

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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รายช่ือคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

1.   ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน  สุกปล่ัง   ประธานกรรมการ 

2.   ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา บุญถนอม  รองประธานกรรมการ 

3. นางอภิรดี  ผลประเสริฐ    กรรมการ 

4. ดร. เอกชัย  พมุพวง     กรรมการ 

5. นางรักษศิริ  ชณุหพนัธรักษ    กรรมการ 

6. นางสาวณัฐพร  เดชะ    กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ชาตตระกูล  กรรมการ 

8. นายชนะ  ธนะสาร     กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารยบุญสม  พิมพหน ู   กรรมการ 

10. นางสาวอุษา  จิระวัฒนาสมกุล   กรรมการ 

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยทุธพงษ  ลีลากิจไพศาล กรรมการ 

12. ดร. เปรมฤทัย  แยมบรรจง    กรรมการ 

13. นายมานะ  เอ่ียมบัว     กรรมการ 

14.  นายนรินทร  สรวิทยศิรกุล    กรรมการ 

15.  ผูชวยศาสตราจารยเบญจมาศ  บัวกนัต  กรรมการ 

16. นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธิ ์    กรรมการ 

17. นายมนุชญ  วฒันโกเมร    กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

18. นายฐานันท  วรรณโกวทิ    กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

19.  นายสันติ  บางออ     กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

20. นางพิมพอุไร  ลิมปพัทธ    กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

21.  ผูชวยศาสตราจารยธีระ  นุชเปยม   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

22. ผูชวยศาสตราจารยสมศักด์ิ  ทองงอก   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

23. นายสุพรรณ  กาญจนสุธรรม    กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

24. นางสาวลัดดาวัลย  ปญจวโิรจน   เลขานุการ 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการตรวจประมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรภาษาไทย 

1. นางรักษศิริ ชณุหพนัธรักษ     ประธานหลักสูตร 

2. นางสาวเบญจมาศ  ขําสกุล    กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยญานิศา  โชติชื่น   กรรมการ 

4. นางสาวธิติรัตน  วิเชยีรมงคลกุล    กรรมการ 

5. นายสําเนียง  ฟากระจาง     กรรมการ 

6. นางสาวฉววีรรณ ทองประสิทธิ ์    เลขานุการประจําหลักสูตร 

 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

1. นางสาวณัฐพร  เดชะ     ประธานหลักสูตร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมโภชน  พนาวาส   กรรมการ 

3. นางอภิรดี  ผลประเสริฐ     กรรมการ 

4. นางสาวสุณา  กังแฮ     กรรมการ 

5. นางสาวประภากมล  พลธ ี    กรรมการ 

6. นางสาวภัชราวไล ไกรแสงศรี    เลขานุการประจําหลักสูตร 

 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ชาตตระกูล  ประธานหลักสูตร 

2. ผูชวยศาสตราจารยเบญจมาศ  บัวกนัต   กรรมการ 

3. นางสาววิลาสินี  พลอยเล่ือมแสง    กรรมการ 

4. นางสาวขจีนุช  เชาวนปรีชา     กรรมการ 

5. นางสาวปยธิดา  สุกกระ     กรรมการ 

6. นางสาวเกยีรติยา  เพชรบูรณ    เลขานุการประจําหลักสูตร 

 
หลักสูตรจิตวิทยา 

1. นางสาวปทมุพร โพธิ์กาศ     ประธานหลักสูตร 

2. นายชนะ  ธนะสาร     กรรมการ 

3. นางสาวพิรุณรัตน  เติมสุขสวัสด์ิ    กรรมการ 

4. นางสาวอัมพร  ศรีประเสริฐสุข    กรรมการ 

5. นางสาวโฉมสมร เหลือโกศล    กรรมการ 
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หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
1. นายชนะ   ธนะสาร     ประธานหลักสูตร 

2. นางสาวปทมุพร โพธิ์กาศ     กรรมการ 

3. นายพิสิทธิ์  ธงพุดซา     กรรมการ 

4. นางสาวถิรพร  แสงพิรุณ     กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.เมธาว ี อุดมธรรมานภุาพ  กรรมการ 

6. นายปรีชา  ปนเกิด     เลขานุการหลักสูตร 
 
หลักสูตรนิติศาสตร 

1. นางสาวอุษา จิระวัฒนาสมกุล    ประธานหลักสูตร 

2. นายกิตติ  นีรมิตร      กรรมการ 

3. นายโชคดี  นพวรรณ     กรรมการ 

4. นายอิษวัต สุจมินัสกุล      กรรมการ 

5. นางสาวงามประวัณ  เอสมนึก    กรรมการ 

6. นางสาวสุกัญญา  กางถัน     เลขานุการประจําหลักสูตร 

 
หลักสูตรรฐัศาสตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยบุญสม พิมพหน ู   ประธานหลักสูตร 

2. นายยอดชาย ชุติกาโม     กรรมการ 

3. นายไชยวัฒน เผือกคง     กรรมการ 

4. นางสาวณฐิญาณ งามขํา     กรรมการ 

5. นายจตุพล  ดวงจิตร     กรรมการ 

6. นายชยุต  หาญชาญพานิชย    เลขานุการประจําหลักสูตร 

 
หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยทุธพงษ  ลีลากิจไพศาล  ประธานหลักสูตร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงภพ  คงฤทธิ์ระจนั   กรรมการ 

3. นายสมศักด์ิ  เจริญพูล     กรรมการ 

4. ดร.เขมภัทท  เย็นเปยม     กรรมการ 

5. นางสาวเอกอนงค  ศรีสําอาง    กรรมการ 

6. นางสาวสุพรรณษา บุญยศ    เลขานุการประจําหลักสูตร 
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หลักสูตรศลิปกรรม 
1. นายนรินทร  สรวิทยศิรกุล     ประธานหลักสูตร 

2. นายปฤณัต  นัจนฤตย     กรรมการ 

3. นางสาวสันทนีย  ยะสารวรรณ    กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยพิเชษฐ  สุนทรโชติ   กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยวรรณา  พิเชฐพฤทธ   กรรมการ 

 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร 

1. ดร.เปรมฤทยั  แยมบรรจง    ประธานหลักสูตร 

2. ผูชวยศาสตราจารยรวีโรจน  อนันตธนาชัย   กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารยนุจิรา  รัศมีไพบูลย   กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยพรยพุรรณ  พรสุขสวัสด์ิ  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 
 
หลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย เกียรตินาคินทร  ประธานหลักสูตร 

2. ดร.ชนินทร  กลุเศรษฐัญชลี    กรรมการ 

3. นายดินหิน  รักพงษอโศก     กรรมการ 

4. นายวิโรจน  เทพบุตร     กรรมการ 

5. นายธีระ  ปยะคุณากร     กรรมการ 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการศึกษาให

มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของสังคมอันจะ

นําไปสูการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในการแขงขันและอยูรอดไดอยางมั่นคงย่ันยืน 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 ประธานหลักสูตรออกแบบนิทรรศการ

และงานแสดง 

กรรมการ 

16. ดร.เปรมฤทัย  แยมบรรจง ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร กรรมการ 

17. นางสาวลัดดาวัลย ปญจวิโรจน หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการมีบทบาทและหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 

1.  กําหนดนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและหลักสูตร

ใหสอดคลองกับภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2.  จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะและหลักสูตรที่

ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

3.  ดําเนนิการใหมีระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.  ติดตามตรวจสอบและใหคําแนะนําดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกหลักสูตร

และหนวยงานในสังกัดคณะ 

5.  ดําเนนิการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

6.  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.  แตงต้ังบุคคลคณะบุคคลหรือคณะทํางาน  เพื่อใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะ 

8. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ 

9. จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา  2551  เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย 

10. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวทิยาลัยมอบหมาย 

  

 ประธานกรรมการ มีหนาที่กํากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  ใหดําเนิน

ไปอยางมี  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 รองประธานกรรมการ มีหนาที่กํากับดูแลและปฏิบัติงานตามที่ประธานมอบหมาย  และ

ในกรณีประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานคนหน่ึงปฏิบัติหนาที่แทน 

 

 เลขานุการ  ใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

1.  จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่คณะกรรมการหรือ

ประธานกําหนด 

2.  จัดเตรียมเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม 

3.  เก็บรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

4.  จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
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5.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานในคณะและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกีย่วของเพื่อใหการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินไปดวยดี 

6.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

 
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ 
 
 บุคลากรของคณะมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา บุคลากรทุกฝายทุกระดับใหความรวมมือเปนอยางดี 

 ทุกหลักสูตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีแผนปฏิบัติการ มีการ

ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
แผนการดําเนินงานในปการศึกษา 2552 
  

 คณะจะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยจะมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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หลักสูตรที่เปดสอนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ใน

หลักสูตรตาง ๆ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 หลักสูตรและสาขาวิชาในสังกดัคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หลักสูตร สาขาวิชา 
ปการศึกษา 
ที่เปดสอน 

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 

♦ หลักสูตรภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 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 

♦ หลักสูตรออกแบบแฟชั่น พ.ศ. 2548 ปดหลักสูตร 

♦ หลักสูตรออกแบบส่ือส่ิงพิมพ พ.ศ. 2548 มี นศ. 3 ชั้นป 

♦ หลักสูตรพัฒนาชุมชน(ภาคสมทบ) พ.ศ. 2545 ปดหลักสูตร 

♦ หลักสูตรคหกรรมศาสตร พ.ศ. 2551 หลักสูตรใหม 

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

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ ♦ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร พ.ศ. 2543 หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2551 
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งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
  

 ในปงบประมาณ พ .ศ .  2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรได รับจัดสรร

งบประมาณ จากมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งส้ิน 15,157,380 บาท แบงเปน งบประมาณแผนดิน

จํานวน 10,404,700 บาท และเงินบํารุงการศึกษา (ภาคปกติและภาคสมทบ) จํานวน 4,752,680 

บาท รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  

 

รายการ งบประมาณ 

1. งบประมาณแผนดิน 10,404,700 

    1.1 คาวัสดุการศึกษา 1,967,500 

    1.2 คาใชจายในการพฒันาการเรียนการสอน 437,200 

    1.3 คาใชจายในการพฒันาการสอนภาษาไทยในตางประเทศ 8,000,000 

2. เงินบํารุงการศกึษา (ภาคปกติและภาคสมทบ) 4,752,680 

    2.1 เงนิบํารุงการศึกษา (ภาคปกติ) 4,419,280 

           - กิจกรรมนักศึกษา (รหัส 48) 37,280 

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

    2.2 เงนิบํารุงการศึกษา (ภาคสมทบ) 333,400 

          - กิจกรรมนักศึกษา (รหัส 48) 11,400 

          - กิจกรรมนักศึกษา (รหัส 49-51) 322,000 

รวมทั้งสิ้น 15,157,380 
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จํานวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน 155 คน 

จําแนกตามวุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาการ แสดงในตารางที่ 3-6 

 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน จําแนกตามสถานการณปฏิบัติงานและวุฒิ

การศึกษา 
 

 
ประเภท 

วุฒิการศึกษา  
รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี

1. อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 25 103 1 129 

2. อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ - 23 - 23 

3. ผูชวยสอน - - 2 2 

4. ผูชวยสอนที่ลาศึกษาตอ - - 1 1 

รวม 25 126 4 155 

รอยละ 16.13 81.29 2.58 100.00 

 

 

 

ตารางที่ 4  จํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน จําแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา 
 

 
ประเภท 

วุฒิการศึกษา  
รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี

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 

 



 

รายงานผลการตรวจประมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

17 

ตารางที่ 5 จํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

 
ประเภท 

ตําแหนงทางวิชาการ  
รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

1.อาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 102 24 3 - 129 

2. อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 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 

 
 
 
ตารางที่ 6  จํานวนอาจารยประจําและผูชวยสอน จําแนกตามประเภทบุคลากร และตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

 
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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 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งส้ิน 14 คน 

จําแนกตามประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามประเภทบุคลากร และวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท วุฒิการศึกษา รวม 
ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 - - 2 

2. เจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง 11 1 1 12 

รวม 11 1 1 14 

 
 

จํานวนนักศึกษาและจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนนักศึกษา 3,374 คน แบงเปนภาคปกติ 

จํานวน 2,721 คน ภาคปกติ (นอกเวลา) จํานวน 471 คน และภาคสมทบ จํานวน 182 คน มี

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (คา FTES) ปการศึกษา 2552 

เทากับ 41.37 และมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 919 คน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 8-11 

 

ตารางที่ 8 จาํนวนนักศึกษาคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคปกติ 

 

สาขาวชิา 
จํานวนนักศกึษา (จาํแนกตามรหสันกัศึกษา) 

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 
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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 

การออกแบบสื่อส่ิงพิมพ 0 0 15 19 2 36 

รวม 874 1,016 587 183 61 2,721 
 

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 
 
 

ตารางที่ 9 จาํนวนนักศึกษาคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคปกติ (นอกเวลา) 

 

สาขาวชิา 
จํานวนนักศกึษา (จาํแนกตามรหสั

นักศกึษา) 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 วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 
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ตารางที่ 10 จํานวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคสมทบ 
 

สาขาวชิา 
จํานวนนักศกึษา (จาํแนกตามรหสันกัศึกษา) 

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 วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 
 
 
 
ตารางที่ 11 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (คา FTES) ปการศึกษา 

2552 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คา SCH 
คา FTES ระดับ
ปริญญาตร ี

จํานวนอาจารย
ประจํา (ที่

ปฏิบัติงานจริง) 

คา FTES ตอ 
จํ า น ว น อ า จ า ร ย
ประจํา 

195,081 5,418.92 131 41.37 

 
หมายเหตุ : ขอมูลจากหนวยงาน Data Center ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553  
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ตารางที่ 12 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2552 

 

ลําดับ หลักสูตร 

จํานวนนักศกึษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา (คน) 

รวม 
ภาคปกติ 

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 วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 
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อาคารสถานท่ี 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีหนวยงานในสังกัดประจําอยู ณ อาคารตางๆ ทั้ง

ในมหาวิทยาลัยและศูนยการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 13 

ตารางที่ 13  อาคารสถานท่ีของหนวยงานสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หนวยงาน อาคารสถานที่ ศูนยการศึกษา 
อาคาร ชั้น หอง 

สํานักงานคณบดี อาคาร 1 1 1110 - 

หลักสูตรภาษาไทย อาคาร 1 1 1107 - 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศ

ศาสตร 

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 อาคาร

ภาษาตางประเทศ 

1 - ศูนยดุสิต 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกจิ อาคาร

ภาษาตางประเทศ 

1 - ศูนยดุสิต 

หลักสูตรภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ อาคาร

ภาษาตางประเทศ 

1 - - 

หลักสูตรศิลปกรรม - - - ศูนยสุพรรณบุรี 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร อาคาร 1 1 1115 - 

หลักสูตรการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ - - - ศูนยสุพรรณบุรี 

หลักสูตรการออกแบบแฟช่ัน - - - ศูนยสุพรรณบุรี 

หลักสูตรจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ

องคการ 

อาคาร 1 1 1118/2 - 

  หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและ

นิทรรศการ 

อาคาร 13 3 13301 - 

หลักสูตรคหกรรมศาสตร อาคาร 10  3 10301 - 

 



 

รายงานผลการตรวจประมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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การวางแผนและการประเมิน 
1. การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยีย่ม 

1.1คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ประชุมเพื่อรับทราบ หารือและทําความตกลง

กันในเร่ืองตอไปนี ้

1) ลําดับข้ันการตรวจประเมนิคณะมนษุยศาสตรฯ   

2) ผูรับผิดชอบแตละองคประกอบ  

3) รูปแบบและวิธีการซักถามและการตรวจสอบหลักฐาน 

4) รูปแบบเอกสารรายงานการตรวจประเมิน และส่ิงที่ผูดูแลองคประกอบแตละ

ทานตองบันทกึในฟอรมรายงาน 

1.2 คณะกรรมการศึกษาแบบฟอรมและรายงานการประเมินตนเองของคณะ

มนุษยศาสตรฯ  
2.การดําเนินการระหวางตรวจเยีย่ม  

2.1 คณะกรรมการศึกษารายงานการประเมนิตนเองของคณะฯ  

2.2 คณบดีนําเสนอผลการดําเนนิงาน และรายงานผลการประเมินตนเอง 

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการดําเนินงานของแตละตัวช้ีวดั  

2.4 คณะกรรมการสัมภาษณ รองคณบดี อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑติ  

2.5 ซักถามเพิม่เติม และพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

2 .6 ประธานกรรมการประเมินสรุปผลการประเมินและขอ เสนอแนะจาก

คณะกรรมการ  
3.การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม 

3.1 กรรมการสรุปผลการตรวจประเมินตามแบบราง 
3.2 จัดทํารายงานการตรวจประเมิน 

 

วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล 
คณะกรรมการอานเอกสาร SAR ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และพิจารณา

ความสอดคลองของหลักฐานที่อางถึง ตรวจสอบการมีอยูของหลักฐาน ความถูกตองของขอมูล 

แหลงที่มาของขอมูล ผนวกกับการสัมภาษณผูเกี่ยวของทุกสวน ต้ังแต รองคณบดี อาจารย 

นักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต และรองขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีที่ขาดความชัดเจน

หรือหลักฐานยังไมเหมาะสมสอดคลองเพียงพอ  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2  
 

ผลการประเมินตามตัวบงช้ีของ มสด.(สกอ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ี 1.1  หนา 1/2 

               หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน  วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

 

 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

1.1 

(กระบวนการ) 

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ 
แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
ขอคนพบ 
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

       -มีการกําหนดปรัชญาของคณะเพื่อใชในการวางแผนและปฏิบัติ 
 
2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ ประจําปให 

สอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของ สถาบัน ยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของชาติ 

      - มีการพัฒนากลยุทธ และแผนการปฏิบัติใสอดคลองกับภารกิจหลักของ

สถาบัน ดวยการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนฯ จัดประชุมคณะกรรมการและ 

สรางเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 
 

 

คาเปาหมาย    ระดับ 5.   
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ 7… 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    

   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
   ไมบรรลุ   

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ   7… 
กรรมการประเมิน  
 ที่…3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    

  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ 

     ตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

     - มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
 

  

 

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

      -มีการดําเนินการตามแผน ครบทุกประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 5 ประเด็นที่ได

กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป 52  

 

  

 

5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี  

     อยางนอยปละ 2 คร้ังและรายงานผลตอผูบริหารและสถาบัน/สภาสถาบัน 

      -มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในป 52 

จํานวน ๒ คร้ัง และมีการรายงานตอมหาวิทยาลัย 

 

  

 

6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน  

     เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน 

     สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

     -มีการ.ใช SWOT Analysis เพื่อวิเคราะหกําหนด กลยุทธ แผนดําเนินงาน  

     เปาประสงค และเปาหมายท่ีสอดคลองกับ สภาพการณปจจุบัน  แนวโนมใน

อนาคต ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ  

 

  



ตัวบงช้ี 1.1  หนา 2/2 

               หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและ 

     แผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

     -ทางคณะฯมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธและ แผนการดําเนินงาน 

โดยการจัดประชุม คณะกรรมการประจําคณะ และจัดทําแผนการปฏิบัติ ที่นําผล

การประเมินของป 51 มาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานในป 52  

  

 

 ขอเดน 
    -  คณะฯมีระบบและกลไกพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนกระบวนการพัฒนาเปาหมาย กล

ยุทธและแผนการดําเนินงาน   มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกที่กําหนดไวอยาง

ตอเนื่องสม่ําเสมอ   

  

 
 ขอเสนอแนะ 
     -  
 

  

 



ตัวบงชี้ 1.2  หนา 1/1 
                หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน  วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

1.2 

(ผลผลิต) 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด
ขอคนพบ 
    คํานวณหาคารอยละไดดังตารางตอไปนี้ 
 

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2552
 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 16 ตัว 

 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย 16 ตัว

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานที่บรรลุเปาหมาย   × 100
= 

16× 100
=  100% 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปท้ังหมด 16  

 

คาเปาหมาย ...90%.......... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …100%………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…3………คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

   สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …100%……..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

ขอเดน 
      - สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่ไดกําหนดไวใหบรรลุเปาหมายไดครบทุกตัว

บงช้ี  

 

  

 

ขอเสนอแนะ 
     - การกําหนด เปาหมายของตัวบงชี้ควรอางอิงคามาตรฐาน ที่สามารถให

นัยสําคัญในการ เปรียบเทียบระหวางคณะ    
  

 
 

 



ตัวบงชี้ 2.1  หนา 1/2 
                หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

2.1 

(กระบวนการ) 

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ขอคนพบ 
1.  มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
      -  คณะมีมีการดําเนินการที่มีระบบกลไกการเปดและปดหลักสูตร ตามกลไกการ

เปดหรือปดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะไดดําเนินการจัดทําแนวปฎิบัติการ

เปด – ปดหลักสูตร เพื่อใชดําเนินการในการดําเนินการของคณะ 
 
 
2.  มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
     - คณะไดดําเนินการโดยทุก ๆ  หลักสูตร ของคณะ ไดกําหนดเปาหมายการผลิต

บัณฑิต ซึ่งไดระบุไวในมาตรฐานหลักสูตร  และแผนการรับนักศึกษา โดยไดมี

หลักฐานจาก บันทึกการรายงานใหกับมหาวิทยาลัย. 

 

คาเปาหมาย   ร ะดับ.6.... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ   6… 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
 เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
  ไมบรรลุ   

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่    ระดับ    6 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3…คะแนน 
  ผลดําเนินการ  
ตํ่ากวาเปาหมาย    
เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

3.  มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุง 
     หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
     -  คณะไดมีการดําเนินการในการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและ

การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  โดยไดดําเนินการ

เตรียมการโดยการสํารวจศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตร ทรัพยากรส่ิง

สนับสนุนการเรียนการสอน โดยแสดงไวในคูมือหลักสูตร และมีการแตงต้ังกรรมการ

บริหารงานวิชาการของคณะ (แตงต้ังโดยมหาวิทยาลัย) 
 

  

 

4.  มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน  
     รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความ   
     จากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 
   - เน่ืองจากคณะมีการกําหนดใหหลักสูตรดําเนินการประเมินการดําเนินงานของ

หลักสูตร หลักสูตรบางหลักสูตร  ซึ่งเปนการประเมินที่เนื้อหาหลักสูตร    
 

  

 

5.  มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา 
    ไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร   
    หลักสูตร 

   - คณะไดมีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําป

การศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหาร   โดยได
นํามาเปนขอมูลในการทําแผนพัฒนาคณะ   และปรับปรุงกลไกการบริหารหลักสูตร 
 
 

  



ตัวบงชี้ 2.1  หนา 2/2 
                หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

 

6.  หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ือง    
     และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐาน 
     หลักสูตร 
     -  ทุกหลักสูตรของคณะเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
 

  

 

ขอเดน 
   -คณะมีการดําเนินการ ในการพฒันา และการบริหารหลักสูตร ที่ดี 

 
  

 
 

ขอเสนอแนะ 
   -  

  

 
 

 



 ตัวบงชี้ 2.2  หนา 1/2 
               หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

2.2 

(กระบวนการ) 

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

 
ขอคนพบ 
1.  มีกลไกใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและ 
     เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
    -  คณะมีการดําเนินการ โดยใชกลไกในการประชุม ที่จะเปนการใหความรูความ

เขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา. 
 
2.  มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน   
     เปนสําคัญทุกหลักสูตร 
  -  คณะมีการดําเนินการในการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่เนนผูเรียน  เปนสําคัญ โดยจะพบวาในการออกแบบแผนการสอน จะมีกิจกรรมที่

เนนใหผู เรียนได ปฏิบัติ คนควาความรูดวยตนเอง  และมีการจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย 
 

 

คาเปาหมาย  ระดับ  .6. 
ประเมินตนเอง 
 ที่   ระดับ   7 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

 สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ   

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่   ระดับ   6   
กรรมการประเมิน  
 ที่……2……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

3.  มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการ 
     เรียนรูทุกหลักสูตร 
    -ในทุกหลักสูตร ของคณะมีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อ

สงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร โดยจะเห็นไดจากในแผนการสอน ในเกือบทุกรายวิชา 

จะสงเสริมใหนักศึกษา คนควา หาความรูเพิ่มเติมจากอินเตอรเน็ท  
 

  

 

4.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบ 
     ตอความตองการของผูเรียน 
     -  คณะมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะ

สนองตอบตอความตองการของผูเรียน  โดยจะเห็นไดจากแผนการสอน ที่การจัด

กิจกรรมที่หลากหลาย  และมีการสํารวจพื้นฐานความรูของนักศึกษา แลวจึงนํามา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

  

 

5.  มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให 
     ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
     -ในทุกหลักสูตร ในการจัดการเรียนการสอน จะ.มีการประเมินผลการเรียนการสอน

ที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน เชนการสังเกต การใหคะแนนจาก

ผลงาน การสอบ เปนตน 
 
 

  



 ตัวบงชี้ 2.2  หนา 2/2 
               หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

 

6.  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและ       
     ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 
    -  ทุกหลักสูตรของคณะ มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน ซึ่งมีผลการ

ประเมินอยูในระดับดีมาก 

  

 

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุก 
    หลักสูตร 
   -  ไมมีหลักฐานการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 

  

 

ขอเดน 
   -คณะมีการดําเนินการที่กระตุนใหอาจารย เห็นความสําคัญของการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดีมาก และอาจารยมีความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนดี 

  

 
ขอเสนอแนะ 
   -ควรนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงดานการจัดการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรม 
 

  

 
 

 



 ตัวบงชี้ 2.3  หนา 1/2 

              หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

2.3 

(กระบวนการ) 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคลองคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 
ขอคนพบ 
1.  มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการ 
     พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
    -คณะมีระบบ และกลไก การพัฒนาหลักสูตรที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน

ชุมชนมาชวยในการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยดําเนินการตาม
ระเบียบการพัฒนาหลักสูตรที่ กําหนดโดยมหาวิทยาลัย ที่ กําหนดให ตองมี

บุคคลภายนอกเขารวมในการพัฒนาหลักสูตร 
 

2.  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใช 
     ในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
    - ทุกหลักสูตรของคณะมีการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาที่เชิญผูเช่ียวชาญ 

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก มาเปนผูใหความรู แกนักศึกษา และยังมีการฝก

ประสบการณวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาจะไดรับความรูจากวิทยากรภายนอก โดยตรง 
 

 

คาเปาหมาย    ระดับ  4 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ   5….... 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

   สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
  ไมบรรลุ   

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ  4… 
กรรมการประเมิน  
 ที่……2……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 

3.  มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา ทั้งมีกําหนด และไมกําหนด 
    ในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 
    -คณะไดจัดโครงการที่เปน โครงการดานวิชาการ และเปนการรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกหลายโครงการ  เชน โครงการเปดตํารานอกโรงเรียน  หรือโครงการการดูงาน

องคการการปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
 

  

 

4.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการ      

     สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

     -  คณะมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการ    

  สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร โดยมีการ

ประเมินนักศึกษาท่ีฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

  

 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ  

     ชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

    -  ไมพบหลักฐาน 

  

 

ขอเดน 
   -  คณะมีรายวิชาที่กําหนดให มีผูเช่ียวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิ รวมในการให

ความรู อยูในทุกหลักสูตร 
  



 ตัวบงชี้ 2.3  หนา 2/2 

              หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

 
ขอเสนอแนะ 
    -  ควรมีการนําประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิ 
 

  

 
 

 



       ตัวบงช้ี 2.4  หนา 1/1 
                หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

2.4 
(ปจจัย

นําเขา) 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
เกณฑการประเมิน  :  รอยละ 
สูตรคํานวณ 

 (เกณฑมาตรฐาน FTES ตออาจารยประจํากลุมสาขาที่ 1) × (FTES กลุมสาขาที่ 1)  + 
(เกณฑมาตรฐาน FTES ตออาจารยประจํากลุมสาขาที่ 2) ×  (FTES กลุมสาขาที่ 2) + 
(เกณฑมาตรฐาน FTES ตออาจารยประจํากลุมสาขาที่ … n) ×  (FTES กลุมสาขาที่ …n) 

 

 ผลรวมของ FTES ทกุกลุมสาขาวิชาของสถาบัน  
 
ขอคนพบ 

กลุมสาขา/คณะ รอยละความแตกตาง FTES ผลคูณ 
สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 9.6 2,961.1111 1.8 
    
    
    
    
    
    
    

ผลรวม   
เกณฑมาตรฐานเฉล่ีย(รวมผลคูณ / รวมคาFTES)  

 
 

FTES ตออาจารยประจาํ เกณฑมาตรฐานเฉล่ีย ผลตาง รอยละความแตกตาง 
22.60 25 2.40 9.6 
    

 
 

 

คาเปาหมาย …..>+ 10% 

หรือ <  - 10%  ของเกณฑ

มาตรฐาน 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …1……........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…1……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …2…………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่…2………คะแนน 
  ผลดําเนินการ  
  ตํ่ากวาเปาหมาย    

  เทากับเปาหมาย   

 สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
  มบรรลุ 

 
ขอเดน 
    - 

  

 

ขอเสนอแนะ 
    -  คณะฯ นําเสนอคา FTES ไมตรงกับคา FTES ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนไดจัดทําใหตามบันทึกขอความท่ี สวท.๓๕๔/๒๕๕๓ คณะฯ จึงควรปรับให

สอดคลองกับสํานักสงเสริมฯดังกลาว 

. 
 

  

 



ตัวบงชี้ 2.5  หนา 1/1 
                หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลประเมินตนเอง 
ผลการประ เ มิ น
คณะกรรมการ 

2.5 
( ป จ จั ย

นําเขา) 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
 

การคิดคารอยละ  :  คํานวณมาจาก 

     
ขอคนพบ 
           อาจารยวุฒิปริญญาตรี             จํานวน        4    คน 

           อาจารยวุฒิปริญญาโท             จํานวน.    126   คน 

           อาจารยวุฒิปริญญาเอก             จํานวน       25   คน 

           อาจารยลาศึกษาตอ                    จํานวน       24   คน 

           รวมมีอาจารยประจําทั้งหมด   จํานวน     131  คน 
 

คํานวณหาคารอยละไดดังนี้ 

อาจารยวุฒิปริญญาตรี รอยละ          2.58       คํานวณไดดังนี้ 

                              (4x100)/155                =     2.58        

อาจารยวุฒิปริญญาโท รอยละ          81.29      คํานวณไดดังนี้ 

                             (126x100)/155            =     81.29       

อาจารยวุฒิปริญญาเอก รอยละ        16.13     คํานวณไดดังนี้ 

                             (25x100)/155              =     16.13      

 

คาเปาหมาย   วุฒิป.เอก

รอยละ 10  วุฒิป.ตรี   
 นอยกวาหรือเทากับ 

รอยละ 51 
ประเมินตนเอง 
 ที่ ……1……........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……1……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

 สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
  ไมบรรลุ  

 

   
กรรมการประเมิน  
  ที่ ……1………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่……1……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 
ขอเดน 
  - 

 
 
 
 

 

 
ขอเสนอแนะ 
   - 
 

  

 

 

จํานวนอาจารยวุฒิปริญญาตรี / โท / เอกหรือเทียบเทา   × 100 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติจริงและลาศึกษาตอ) 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวบงช้ี 2.6  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลประเมินตนเอง 
ผลการประ เ มิ น
คณะกรรมการ 

2.6 
(ปจจัย

นําเขา) 

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย 

การคิดคารอยละ  :  คํานวณมาจาก 

 
 
ขอคนพบ 
           ตําแหนง ผศ.                               จํานวน             28   คน 

           ตําแหนง รศ.                                จํานวน               3   คน 

           ตําแหนง  ศ.                                  จํานวน               0   คน 

           รวมตําแหนง ผศ.+รศ+ศ.         จํานวน             31   คน 

           อาจารยลาศึกษาตอ                    จํานวน             24   คน 

           รวมมีอาจารยประจําทั้งหมด   จํานวน           155   คน 
 

คํานวณหาคารอยละไดดังนี้ 

 ตําแหนง ผศ.+รศ+ศ. รอยละ       20.00        คํานวณไดดังนี้ 

                           (28x100)/155        =       20.00         

 

  ตําแหนง รศ .ขึ้นไป        รอยละ       คํานวณไดดังนี้ 

                           (3x100)/155           =      1.94          

 

 

คาเปาหมาย  รวมผูดํารง

ตําแหนง ผศ.  รศ.  และ ศ.    

รอยละ 17 ผูดํารงตําแหนง 

รศ. ขึ้นไปรอยละ 4 
ประเมินตนเอง 
 ที่ ……1……........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่………1…คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
 
   

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …1…………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่…1………คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 ขอเดน 
- 

 
 
 

 

 ขอเสนอแนะ 
- 
 

  

 

จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง ผศ./รศ. / ศ.   × 100 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติจริงและลาศึกษาตอ) 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 2.7  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลประเมินตนเอง 
ผลการประ เ มิ น
คณะกรรมการ 

2.7 
(กระบวนการ) 

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 

 
ขอคนพบ 
1.  สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

      -  คณะไดดําเนินการการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย โดยใชคูมือ การ

ปฏิบัติตามจรรยาบันวิชาชีพ  ของมหาวิทยาลัย 

 

2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

       -   คณะไดดําเนินการ โดยการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  และไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพ อีก

ทั้งยังไดจัดกิจกรรมสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 

 

 

คาเปาหมาย   ระดับ..5.. 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ   5…........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ   4…… 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

 ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      -  คณะมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการแตงต้ัง

คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร และคณะมีการรายงานผล

การดําเนินงานดานจรรยาบรรณของบุคลากรตอมหาวิทยาลัย 

 

  

 4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      - คณะมีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย  

  

 5.  มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด 

     -  ไมพบหลักฐาน มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการ

กระทําผิด 

 

  

 ขอเดน 
      -  คณะมีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
     -  ควรมีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด ให

ชัดเจน เปนรูปธรรม 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 2.8  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลประเมินตนเอง 
ผลการประ เ มิ น
คณะกรรมการ 

2.8 
(กระบวนการ) 

 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 
 
ขอคนพบ 
1.  มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน. 

   -  คณะมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารย ดานความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนไวในแผนกลยุทธของ

คณะ  และกําหนดเปนแผนปฏิบัติการ  

 

 2.  มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรม

ใหมๆ ในดานการเรียนการสอน 

    -   คณะดําเนินการดานการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา

นวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน โดยใชกลไกจากมหาวิทยาลัยที่ได 

กําหนดไวในกลยุทธ และไดเผยแพรแนวทางปฏิบัติโดยผานการประชุมคณะ 

 

 

คาเปาหมาย อยางนอย 

 4  ขอ............ 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …5…ขอ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

 สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ ……5…ขอ..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 3.  มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

    -  คณะมีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

นวัตกรรมทางการศึกษา โดยนํามาจากแหลงทุนอุดหนุนการวิจัย ของสถาบันวิจัย

ของมหาวิทยาลัย   

  

  

 4.  มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและ

เผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยาง

สมํ่าเสมอ   

    -   คณะมีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน จํานวน 56 เร่ือง  และมีการนําเสนอ

ผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 

  

 5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

     -   คณะมีการทําวิจัยดานพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

รวมกับอาจารยจากคณะวิทยาศาสตร และครุศาสตร   

 

 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 2.8  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลประเมินตนเอง 
ผลการประ เ มิ น
คณะกรรมการ 

 ขอเดน 
     -  คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนา 

การเรียนการสอน  เปนระบบ ดี และอาจารยในคณะใหความสนใจ และ

รวมมือในการทําวิจัยดี 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
           - 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 2.9  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.9 

(ผลผลิต) 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน  1 ป 
สูตรการคํานวณ    

(จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน  1 ปไมรวมผูที่ศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว) 

100 
(จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 

ไมรวมผูที่ศึกษาตอและผูที่มีงานทําอยูแลว) 
 

ขอคนพบ 
รายการ หนวย จํานวน 

ตัวต้ัง      จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําใน 1 ป คน 485 
ตัวหาร     จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม คน 1016 
ผล           รอยละของบัณฑิตไดงานทําภายใน  1  ป รอยละ 485 100 

= 47.74 % 
1016 

เปาหมาย   รอยละบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน  1  ป รอยละ 78  

 

คาเปาหมาย  รอยละ 78. 
ประเมินตนเอง 
 ที่ ……2……........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……2……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
  ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
 มบรรลุ 
 
   
 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …1………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่…1………คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

 ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 ผลการดําเนนิการ 

      - 
 

  

 ขอเดน 
       - 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
       -  คณะฯ ไดใชผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ตารางท่ี 7) ซึ่งคารอยละ

ที่แสดงในรายงานของสถาบันวิจัยไมถูกตอง คณะฯมีการคํานวณคารอยละใหม ซึ่ง

ไดรายงานไวใน SAR ซึ่งนับวาเปนส่ิงที่ดี แตคณะฯ ยังคงรายงานขอสรุปจาก

ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ซึ่งไมถูกตองในเลม SAR ดวย ดังนั้นเห็นควรวา

คณะฯ ควรรายงานเฉพาะผลการคํานวณท่ีถูกตองเทานั้น 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 2.10  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.10 

(ผลผลิต) 
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไป

ตามเกณฑ 
 
 
 

ขอคนพบ 
รายการ หนวย จํานวน 

ตัวต้ัง            จํานวนบัณฑิตดรับ เงินเดือนตาม 

                       เกณฑ 

คน 644 

ตัวหาร      จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา คน 699 

ผล                    รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือน 

                         ตามเกณฑ 

รอยละ 644 100 
= 92.13 % 

699 

เปาหมาย       รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือน 
                        ตามเกณฑ 

รอยละ 80 

 

 

คาเปาหมาย    รอยละ 80 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …2………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…2………คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …2…………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่……2……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 ผลการดําเนนิงาน 

         -  

 

  

 ขอเดน 
         - 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
         - 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 2.11  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.11 

(ผลผลิต) 

ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ  และผูใชบัณฑิต 
 

ขอคนพบ 
คณะ จํานวน 

(คน) 

คะแนนเฉล่ีย 

ระดับความพึง

พอใจ 

1. คณะครุศาสตร   

2. คณะวิทยาการจัดการ   

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 664 3.99 

รวม    

 

คาเปาหมาย    3.50 
ประเมินตนเอง 
 ที่ ……3……........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…3………คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

   สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ ……3………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 ผลการดําเนินการ 
            -  

 

  

 ขอเดน 
            - 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
           -  คณะฯ ใชผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา แตรายงานจํานวน

นายจาง/ผูประกอบการไมตรงกับรายงานของสถาบันวิจัยฯ 

. 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 2.12  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.12 

(ผลผลิต) 

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่

ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 

สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ขอคนพบ 
      -    คณะฯ มีนักศึกษาปจจุบัน  ที่ไดรับประกาศเกียรติคุณในดานตาง  ๆ  รวม 17 

คน แตจํานวนรางวัลในแตละประเภทไมสอดคลองกับหลักฐานที่ นํามาแสดง 

กลาวคือตามหลักฐาน นักศึกษาไดรางวัลประเภทกีฬา สุขภาพ จํานวน 14 คน ดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน ดาน วิชาการ/วิชาชีพ จํานวน 1 คน ดาน

ส่ิงแวดลอม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.1979 

 
ขอเดน 
        -    

 

 

คาเปาหมาย    รอยละ 

0.030 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …3………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…3………คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

   สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …3…………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่…3………คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

 สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 ขอเสนอแนะ 
        -     ควรรายงานผลการดําเนินงานใน SAR ใหสอดคลองกับหลักฐานที่ปรากฏ 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

ตัวบงช้ี 3.1  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานสิิตนักศึกษา 
 

ตัวบงชี ้
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตวับงชี้ 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 

(กระบวนการ) 

มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 
ขอคนพบ 
1.  มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 

  - มีผลรายงานการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปการศึกษา 2552 

 

2.  มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการ 

เรียนรูของนักศึกษา  

  - พบส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีนํามาใชประกอบเปนภาพถายจากสถานท่ีจริง

ในมหาวิทยาลัย เชน หองนํ้า สํานักวิทยาบริการฯ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 

3  มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

- พบการอางอิงดานการภาพของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย เชน หอพัก 

ศูนยสุขภาพ และหองพยาบาล 

 

 
คาเปาหมาย ระดับ  6... 
ประเมินตนเอง 
 ท่ี …ระดับ  7… 
คะแนน ประเมิน
ตนเอง 
 ท่ี……2……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    

   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ  

 
 
กรรมการประเมิน  
  ท่ี …ระดับ  7… 
กรรมการประเมิน  
 ท่ี……2……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย  

  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรล ุ
 ไมบรรลุ 

 4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

- พบคูมือการใหบริการคําแนะนําซึ่งคณะฯ เปนผูจัดพิมพ 

 

  

 5. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 

- พบการเผยแพรขอมูลขาวสารบน Website ของคณะฯ 

 

  

 6 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและ

ศิษยเกา 

- มีโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนบัณฑิตกิจกรรม

มัชฌิมา นิเทศ โดยมีศิษยมาแลกเปล่ียนประสบการณ 

 

  

 7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป 

- มีการประเมินคุณภาพการใหบริการ 5  ดาน 

 

 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

ตัวบงช้ี 3.1  หนา 2/2 

ตัวบงชี ้
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตดั สินผลการประเมินแตละตวับงชี้ 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพฒันาการจัดบริการแก

นักศึกษาและศิษยเกา 

- ยังไมพบหลักฐาน 

 

  

 ขอเดน 
- คณะมนุษยฯ มีโครงการพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา และ

ใหบริการใน 5 สวนอยางตอเน่ือง 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาชองทางการส่ือสารระหวางศิษยปจจบุันในคณะฯ ใหเปน

รูปธรรม และรูปแบบท่ีชัดเจน 

2. ศิษยเกาตองการใหจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาในแตละรุน 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวบงช้ี 3.25  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่  3  กจิกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.2 

(กระบวนการ) 

มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค 

 
ขอคนพบ 
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบัน
และ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   - คณะไดจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรมนักศึกษาต้ังแตปการศึกษา 
2550  และมีแผนงานและกระบวนการท่ีตอเนื่อง 
 
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุก
ประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 
 -  กิจกรรมวิชาการ 
 -  กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ 
 -  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 
 -  กิจกรรมนันทนาการ 
 -  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

- พบหลักฐานการจัดกิจกรรมเปนโครงการจัดกิจกรรมบูรณาการ ทั้ง 5 

ประเภท 
- มีภาพถายและการประเมินผลโครงการประกอบ 
 

 
คาเปาหมาย   ระดับ .3... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ  4…… 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    

   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 
 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ  4… 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    

  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบัน
และองคการนักศึกษาทุกส้ินปการศึกษา 

- ในการปฏิบัติภารกิจของแตละโครงการมีการประเมินผลโครงการในแตละดาน 

 

  

 4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

- มีการนําลการประเมินไปเขียนโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมใน

งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2554 

 

  

 ขอเดน 
          -   

 

  

 ขอเสนอแนะ 
          -  

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวบงช้ี 4.1  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 

(กระบวนการ) 
มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยัและ
งานสรางสรรค 
 
ขอคนพบ 

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปา
หมายตามแผนของมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
วิจัยของชาติ  

- คณะฯ มีการจัดทําระบบบริหารวิจัยที่อางอิงจากสถาบันวิจัย และ
พัฒนา และหนวยงานสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

 

คาเปาหมาย …....4......... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ ………6…........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ ……6………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง  

- คณะมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศงานวิจัยที่อางอิงจากระบบ
ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 

  

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง  ๆ
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

- คณะไดรับการสนับสนุน แหลงคนควาจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สวนดุสิตโพล  และเงินอุดหนุนจากเอกสาร 

  

 4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย  
- คณะไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ แผนดําเนินการ และ
แผนปฏิบัติการดานการวิจัย 

  

 5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดีเดน  

- คณะฯ สนับสนุนใหอาจารยมีผลงานการวิจัยโดยสนับสนุนเปนภาระ
งาน และปรับเวลาการมาปฏิบัติงานของอาจารยสายวิชาการ และให
รางวัลยกยองผูมีผลงานวิจัย 

  

 6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและภาคอุตสาหกรรม 

- คณะมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยทังภาครัฐและเอกชน 
 
 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวบงช้ี 4.1  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ขอเดน 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  

 ขอเสนอแนะ 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 4.2  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.2 

(กระบวนการ) 
มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจยัและงานสรางสรรค 
 
ขอคนพบ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสราง

สรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน  

คณะอางอิงถึงระบบและกลไกที่เปนขอบังคับวาดวยการวิจัย ไดแก 

การนําเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน และแนวทางการนําวิจัยไป

ใชประโยชน ไดแก การเผยแพร การตีพิมพ และการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา 

.......................................................................................... 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 

คาเปาหมาย ….4 ขอ........ 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …5 ขอ………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

   สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …5 ขอ………..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใช

ประโยชน  

คณะแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู เพื่อ

สรางสรรคงานวิจัย ไดสังเคราะหงานวิจัยของคณะผานเว็บไซดของ

มหาวิทยาลัย 

.............................................................................................. 

  

 3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไป

ยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

คณะไดสนับสนุนการสรางเครือขายเพื่อเผยแพรผลงานวิจัย และมี

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู การนําเสนอผลการวิจัยทางการเรียนการ

สอนทางดานภาษากับวิทยากรภายนอก 

.............................................................................................. 

  

 4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ

องคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน  

คณะมีโครงการจัดการความรูในรูปแบบการบูรณาการวิชาการแก

อาจารย 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 4.2  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

.............................................................................................. 
 5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางป

ญญา ตลอดจนการคุม ครองสิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ 

หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

คณะอางอิงหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญาและการถายทอด

เทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

  

 ขอเดน 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  

 ขอเสนอแนะ 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

  

 



 

หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 

ตัวบงช้ี 4.3  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.3 

(ปจจัย

นําเขา) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

 

สูตรการคํานวณ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันทั้งหมด 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 

 
ขอคนพบ 

รายการ หนวย จํานวน 

ตัวตัง้           เงินสนับสนุนงานวิจัยไดรับทั้งหมด บาท 25,605,700 

ตัวหาร         จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย คน 131 

ผล               สัดสวนเงินสนับสนุนวิจัยที่ไดรับ 

                     

บาท 
25,605,700 

=195,463.36 

131 

เปาหมาย      สัดสวนเงินสนับสนุนวิจัยที่ไดรับ บาท 25,000 

 

ผลการดําเนินงาน 

1.มีสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

2. มีรายละเอียดและโครงการงานวิจัย 

3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจําแนกตามจํานวนอาจารย

ประจําคือ 25,605,700/131 เทากับ 195,463.36 บาท 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

คาเปาหมาย …25,000 
ประเมินตนเอง 
 ที่ 195,463.36........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…3………คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ 195,463.36........ 
กรรมการประเมิน  
 ที่…3………คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

 สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 ขอเดน 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

  



 

หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 

ตัวบงช้ี 4.3  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

    

 ขอเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวบงช้ี 4.4  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.4 

(ผลผลิต) 

 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้ง

ในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  

สูตรการคํานวณ 

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรือ 

อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

×100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 

 

 
ขอคนพบ 

รายการ หนวย จํานวน 

ตัวตัง้           จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญาหรืออนุสทิธิบัตร หรือนําไปใชประโย

ชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอ

จํานวนอาจารยประจํา 

เร่ือง 41 

ตัวหาร         จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย คน 131 

ผล               รอยละของงานวิจัย 

                     

รอยละ 
41 

=31.30 

131 

เปาหมาย      รอยละของงานวิจัย รอยละ 10 

 

ผลการดําเนินงาน 

    -  คณะมีรอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช ประโยชนทั้งใน

ระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา เทากับ 31.30 

 

 

คาเปาหมาย  รอยละ   10 
ประเมินตนเอง 
 ที่ … รอยละ51.15… 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …รอยละ  31.30… 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

    บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 ขอเดน 
     -  

  

 ขอเสนอแนะ 
     - 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 5.1  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 

(กระบวนการ) 

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ

สถาบัน 
ขอคนพบ 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการ

วิชาการแกสังคม  

      - พบมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการ

บริการวิชาการแกสังคม ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2552 

ของคณะมนุษยศาสตร 

 

2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคม

ตามแผนที่กําหนด  

      -  มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแก

สังคมตามแผนท่ีกําหนดในทุกโครงการท่ีจัดทําเพื่อการบริการวิชาการ 

 

 
คาเปาหมาย   ระดับ...5.. 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ 7…… 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    

   เทากับเปาหมาย   

   สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
    ไมบรรลุ 
  

 
 
กรรมการประเมิน  
  ที่    ระดับ  6 
กรรมการประเมิน  
 ที่……2……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  
    ตํ่ากวาเปาหมาย    

  เทากับเปาหมาย   

 สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
   ไมบรรลุ 

 3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแก

สังคม  

      -  พบระเบียบ/แนวปฏิบัติในการใหบริการวิชาการของแกสังคมของคณะ

มนุษยศาสตร 

 

  

 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด  

       -  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดตามแผนที่กําหนดใน

ทุกโครงการที่จัดทําเพื่อการบริการวิชาการ 

 

  

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม  

      -  มีการนําผลการประเมินในป 2551 ที่ผานมาไปปรับปรุงการบริการ

วิชาการแกสังคมของโครงการในป 2552 เชน โครงการติดตามผลและ

ฝกอบรมภาษาอังกฤษแกผูขายของที่ระลึก ยานตลาดนํ้าดําเนินสะดวก  

 

  

 6. มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก

สังคมเขากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

       - มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการทางวิชาการแกสังคมเขา

กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของ

คณะมนุษยศาสตร 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 5.1  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง

ความเช่ือมโยง และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจ

อื่น ๆ ของคณะมนุษยศาสตร 

       -  

 

  

 ขอเดน 
       - 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
       -  ควรมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง

ความเช่ือมโยง และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจ

อื่น ๆ ของคณะมนุษยศาสตร เชน จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการวิชาการ

เพ่ือเปนแนวทางการปรับปรุงการใหบริการของแหลงบริการวิชาการของคณะ 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 5.2  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 

(ปจจัยนําเขา) 

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมท่ี

ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
 

ขอ รายการ หนวย ป 2552 

ตัวต้ัง จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา ฯ คน 68 

ตัวหาร จํานวนอาจารยประจํา  คน 155 

ผล รอยละของอาจารยประจําฯ รอยละ 43.87 

เปาหมาย รอยละของอาจารยประจําฯ รอยละ 35 

 
ขอคนพบ 
    -   มีจํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมท่ี

ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จํานวน 49 คน (ตามรายชื่อที่แนบ)  

 

 

คาเปาหมาย รอยละ35... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ ……รอยละ 47.74........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…3………คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

   สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …รอยละ  43.87.... 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  
  ตํ่ากวาเปาหมาย    

  เทากับเปาหมาย   

 สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 

 ขอเดน 

     -   คณะมนุษยศาสตรเปนคณะที่มีองคความรูที่ชัดเจนเปนอัตลักษณและ

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

  

 ขอเสนอแนะ 

     -   ควรมีการประชาสัมพันธในภาพรวมของแหลงการใหบริการวิชาการของคณะ

เพ่ือใหเห็นภาพรวมของแหลงที่ชัดเจน มากกวาการใหความสําคัญเปนบุคคล เชน 
การเผยแพรในเว็ปไซด  การทําปายประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 5.3  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.3 

(ผลผลิต) 

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ 

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอ

อาจารยประจํา  
 
 

 รายการ (ตามเกณฑ สกอ.) หนวย ป2552 

ตัวต้ัง   จํานวนโครงการบริการวิชาการฯ กิจกรรม 53 

ตัวหาร จํานวนอาจารยที่ปฏิบัติโครงการฯ คน 131 

ผล รอยละของจํานวนอาจารยประจําฯ รอยละ 40.46 

เปาหมาย รอยละของกิจกรรม/โครงการ รอยละ 40 

 
ขอคนพบ 
       -  มีจํานวนของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ

นานาชาติ จํานวน 53 กิจกรรม/โครงการ 

  

 

คาเปาหมายรอยละ40...... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …รอยละ 42.75........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …รอยละ 40.46... 
กรรมการประเมิน  
 ที่…3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

 บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

 ขอเดน 

       -   คณะมนุษยศาสตรเปนคณะที่มีองคความรูที่ชัดเจนเปนอัตลักษณและ

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
รวมทั้งมีการวางแผนปฏิบัติการรวมกันในองคกรจึงทําใหมีจํานวนกิจกรรม/

โครงการในการใหบริการจํานวนมาก 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
           -   

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 5.4  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.4 

(ผลผลิต) 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 
ขอคนพบ 
        -   พบจํานวนกิจกรรม /โครงการที่ใหบริการวิชาการ  จํานวน  47 

โครงการที่มีการประเมินผลความพึงพอใจ จากจํานวนโครงการบริการ

วิชาการทั้งส้ิน 56 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.93 มีคะแนนความพึงพอใจ 

4.58  

 
ขอเดน 
        - 
 
ขอเสนอแนะ 
       -  ควรเพิ่มเติมหลักฐานผลการประเมินความพึงพอใจจากการใหบริการใหครบ
ประเด็นการสํารวจทั้ง 4 ประเด็น ไดแก กระบวนการและขั้นตอนการ

ใหบริการ ดานเจาหนาที่ คุณภาพการใหบริการ และส่ิงอํานวยความสะดวก 

ควรมีการเพิ่มเติมในสวนของการเปนผูเตือนสติสังคม การชี้นําสังคมและการ

ตอบสนองตอความตองการของสังคมดวย  และคํานวณตามสูตรของสกอ. หนา 

246 ขอ 5.4 ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ป 2552 เพื่อใหเปนระบบเดียวกันทั้งคณะ 

 

 

คาเปาหมาย    มากกวา 

3.51 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …4.58…... 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
 
กรรมการประเมิน  
  ที่   4.58 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

 สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 5.5  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม  
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 
ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 

ผลประเมินตนเอง 
ผลการประ เ มิ น
คณะกรรมการ 

5.5 
(ผลผลิต) 

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม) 
 
ขอคนพบ 
    -     พบแหลงบริการวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 5   แหลง ดังนี้คือ 

1. ศูนยการศึกษาทางไกล ณ วัดพุทธรัตนาราม มลรัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกาต้ังแต ป 2548  

2. สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต้ังแตป 2007 

3. ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยกวางสีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ต้ังแตป 2009  

4. ขอตกลงการอบรมภาษาอังกฤษใหแกเจาหนาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตต้ังแตป 2550 

5.  โครงการสอนดนตรีสําหรับบุคคลทั่วไป  ต้ังแตป 2548 

 

 

คาเปาหมาย …4 แหลง.. 
ประเมินตนเอง 
 ที่ ……8   แหลง........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

   สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 

   ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ ……5   แหลง…..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  
  ตํ่ากวาเปาหมาย    

  เทากับเปาหมาย   

 สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 

   ไมบรรลุ 

 ขอเดน 
          - คณะมนุษยศาสตรเปนคณะท่ีมีองคความรูที่ชัดเจนเปนอัตลักษณและ

บุคลากรที่มีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

จึงทําใหมีการบริการวิชาการที่หลากหลาย 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
.1. ควรมีการประชาสัมพันธในภาพรวมของแหลงการใหบริการวิชาการของคณะ

เพื่อใหเห็นภาพรวมของแหลงที่ชัดเจน มากกวาการใหความสําคัญเปนบุคคล เชน 

การเผยแพรในเว็ปไซด การทําปายประชาสัมพันธทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

2. ควรจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการวิชาการเพื่อเปนแนวทางการปรับปรุง

การใหบริการของแหลงบริการวิชาการของคณะ 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 6.1  หนา 1/3 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 6 การทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม  
 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

6.1 
(กระบวน 

การ) 

    มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ขอคนพบ 
1. มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ  

        -    มีการกําหนดนโยบายการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมของคณะ

มนุษยศาสตรที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รองรับตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน 

และมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

       -   มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับ

แผนงานจํานวน 5 โครงการ ซึ่งไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีการ

ประเมินผลโครงการครบท้ัง  4 ดาน คือ  

1. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มีการดําเนินการเม่ือ 21 สิงหาคม 2552 ใช

งบประมาณ 11,500 บาท ไดรับความพึงพอใจของโครงการ รอยละ 94.1  

2.  โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  โดมดอกไม ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 

เม่ือ 7-12 สิงหาคม 2552 ใชงบประมาณ 20,000 บาท ไดรับความพึงพอใจของ

โครงการ รอยละ  100 

3.  โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ เม่ือ 20-29 กรกฎาคม 2552 ใชงบประมาณ 31,000 

บาท ไดรับความพึงพอใจของโครงการ  4.80 

4.  โครงการดนตรีไทยสัญจร 15 มกราคม 2552 -2 กุมภาพันธ 2553 ใชงบประมาณ 

8,500 บาท ไดรับความพึงพอใจของโครงการ รอยละ 94.1  

5.    โครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

 

คาเปาหมาย ….ระดับ 4... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ 6………........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

   สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 

  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ 6…..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

 สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 

 ไมบรรลุ 

 3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 

       -   พบโครงการท่ีมีการบูรณาการ การเรียนการสอน การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ จํานวน 3 โครงการ คือ  

.1. โครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  โดมดอกไม ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 2. 

2. โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  

3. โครงการดนตรีไทยสัญจร  

 

 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 6.1  หนา 2/3 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ  อาทิ  การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม  การสราง

บรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ 

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

            -    มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ อาทิ การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัด

กิจกรรม ประชุม เสวนาทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยาง

พอเพียงและตอเนื่อง ตามนโยบายการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมของ

คณะมนุษยศาสตรที่ชัดเจนปฏิบั ติได  และมีแผนงานการทํานุบํา รุง

ศิลปวัฒนธรรมรองรับตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 ที่กําหนด 

 

  

 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ 

และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  

      -  การกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมทางดานการตัดสิน

ผลงานทางดานศิลปะประดิษฐ ตามมติผูเช่ียวชาญทางดานศิลปะประดิษฐ 

และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ จํานวน 10 ขอๆ ละ 10 คะแนน 

(100 คะแนน) ดังนี้คือ 1) ความพรอม 2) ขณะกําลังปฏิบัติ 3) หลังปฏิบัติ 4) 

รูปรางรูปทรง 5) ขนาด 6) สัดสวน 7) สีสัน 8) ความประณีต 9) ความ

กลมกลืน 10) ความคิดสรางสรรค 

 

  

 6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

อาทิ มีสถานท่ีหรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับ

ตาง ๆ มีความรวมมือใน การใหการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับ

สังคมในระดับตาง ๆ  

        -    โครงการเผยแพรศิลปและวัฒนธรรมไทย มีการเผยแพรวัฒนธรรมทั้งดาน

อาหาร ศิลปะประดิษฐ ภาษาไทยทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก ประเทศ

อินเดีย ญี่ปุน จีน เปนตน 

 

  

 ขอเดน 
          -   คณะมนุษยศาสตรเปนคณะที่มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมชัดเจน มีองคความรูที่ชัดเจนเปนอัตลักษณและบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ จึงสามารถบูรณาการงานดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจอื่นๆ เชน การเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

และงานวิจัยไดอยางกลมกลืน รวมทั้งสามารถกําหนดหรือสรางมาตรฐาน

ดานศิลปวัฒนธรรมไดอยางชัดเจน 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 6.1  หนา 3/3 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ขอเสนอแนะ 
         -   ควรมีการจัดทําฐานขอมูลและวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะ

เพื่อเผยแพรองคความรูที่เปนอัตลักษณทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเปน

การบริการวิชาการ  

  

    

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 7.1  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.1 

(กระบวน 

การ) 

สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน

ใหแขงขันไดในระดับสากล 
 

 ขอคนพบ 
1. สภาสถาบันมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบายของ

สถาบัน 

      -   คณะกรรมการประจําคณะมนุษยฯ มีบทบาทในการกําหนดนโยบายให

สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย  จนกระท่ังมี

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 

 

2.  สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันมากกวาป

ละ 2 คร้ัง 

      -   คณะกรรมการประจําคณะมนุษยฯ   มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม

ภารกิจหลักของคณะไดแก  การจัดการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ  เชน  มีการ

ประชุมติดตามผลการดําเนินงาน  มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง

การปฏิบัติราชการ 

 

 

คาเปาหมาย …4  ขอ...... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ ……5  ขอ…........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ ….5   ขอ.... 
กรรมการประเมิน  
 ที่…3…คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 3.  มีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแต

ละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารให

กรรมการสภาสถาบันอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

       -  มีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยฯ     จํานวน  9 คร้ังคิดเปน

รอยละ  90  ของแผน   โดยมีกรรมการเขารวมประชุมคิดเปนรอยละ 87.23   และมี

การจัดสงเอกสารการประชุมทางเว็บไซต 

 

  

 4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการดีหรือผูบริหารสูงสุดตาม

หลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 

          -  คณะ ฯ  ใชผลทางออมจากผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ   

 

  

 5. สภาสถาบันมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน

โดยใชหลักธรรมภิบาลทั่วทั้งองคกร 

      -   คณะฯ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล    โดยมีนโยบายการกระจาย

อํานาจ  รับฟงความคิดเห็นของบุคลากรในรูปแบบตาง  ๆ มีการแตงต้ังคณะทํางาน

ในเร่ืองตาง เๆพื่อมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 7.1  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ขอเดน 
     -  มีแผนปฏิบัติราชการประจําป  2552 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
1. การประชุมกรรมการประจําคณะมนุษยฯ ควรมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก

เขารวมประชุมดวย 

2. ควรมีการประเมินผลงานของคณบดีโดยบุคลากรสายวิชาการและ

สานสนับสนุนของคณะมนุษย ฯ 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 7.2  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.2 

(กระบวน 

การ) 

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 

ขอคนพบ 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 

      -  มหาวิทยาลัยมีกระบวนการสรรหาคณบดีที่เปนระบบ  โปรงใส  ตรวจสอบได  มี

การกําหนดคุณสมบัติผูที่จะสมัครเปนคณบดี  มีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา

คณบดี  มีการลงคะแนนหย่ังเสียง  และเปดโอกาสใหผูเขารับการสรรหาแสดง

วิสัยทัศนการนําองคกรทั้งดานเอกสารและวาจา 

 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะ

ผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

     -  พบหลักฐานแสดงใหเห็นถึงผูบริหารมีการดําเนินการบริหารดวยหลัก 

ธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ

สถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  เชน  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ   การ

จัดสรรเงินรางวัลของ กพร. 

 

 

คาเปาหมาย …ระดับ  3... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ ……ระดับ  4........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ ….ระดับ  4... 
กรรมการประเมิน  
 ที่…3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ี

ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน 

     -   พบการใชผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการซ่ึงมีการประเมิน

คณบดีโดยทางออม  นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร 

 

  

 4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการ

ประเมินและดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

     -  คณะมนุษยฯ  ไมไดทําแผนพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร  แตพบวามีการ 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในแผนการพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยฯ 

 

  

 ขอเดน 
- คณบดีและประธานหลักสูตรมีภาวะผูนําสูง 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
      - คณะฯควรจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารประเมินทุกระดับตามผล

การประเมินศักยภาพและการปฏิบัติงาน 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 7.3  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.3 

(กระบวน 

การ) 

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
 

ขอคนพบ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู

และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 

       -   คณะฯ มีการจัดทําแผนจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  

รวมทั้งมีการแตงต้ังคณะทํางาน 

 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50  

       -  พบวาหลักสูตรนิติศาสตร  รัฐศาสตร  รํฐประศาสนศาสตร  และจิตวิทยา

อุตสาหกรรม   ไดดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมายคิดเปนรอยละ 100 

 

คาเปาหมาย …ระดับ  3... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ  5........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…3…คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ  4…..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่…3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายรอยละ 100 

         -  พบวาหลักสูตรนิติศาสตร  รัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  และจิตวิทยา

อุตสาหกรรม   ไดดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมายคิดเปนรอยละ 100 

 

  

 4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 

       -  พบการติดตามประเมินผลความสําเร็จของโครงการพัฒนาความรูการ

พัฒนาการบริหารงานทองถ่ินสูชุมชน คร้ังที่  2   และพบผลการประเมินอยูในระดับดี 

      

  

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู

ใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

      - พบ การดําเนินการไมสอดคลองกับเกณฑการประเมิน 

 

  

 ขอเดน 
1. ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนนิโครงการตามแผนการจัดการความรู 

2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู  (KM)แบบไมเปนทางการอยูเสมอ 

 

 

 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 7.3  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ขอเสนอแนะ 
1. คณะ ฯ ควรมีการสงเสริมใหมีการดําเนินงานใหครบทุกหลักสูตร 

2. ควรนําผลการประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูไปใชในการ

พัฒนากระบวนการจัดการความรู 

3. ควรมีการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติ (COP)  ในเร่ืองตางๆที่คณะกรรมการ

ประจําคณะไดเสนอแนะ 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวบงช้ี 7.4  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.4 

(กระบวน 

การ) 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให 

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ขอคนพบ 
1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห

ขอมูลเชิงประจักษ  

    -  พบแผนพัฒนาบุคลากร  ระยะ  5  ป (พ.ศ.  2551-2555)  

 

2.  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะใน

การปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดิน

ของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง

วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ

ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

       - มีการจัดทําสมรรถนะ (Competency) ตามตําแหนงบุคลากร  มีการสงเสริม

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน  เชน  สนับสนุนใหบุคลากรไปประชุม  อบรม  สัมมนา 

เสนอผลงานทางวิชาการ 

 

 

คาเปาหมาย ...ระดับ  3... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ  5…........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
   บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ  5…..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่…3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 3.  มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากร

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  

     - ใชระบบสวัสดิการของมหาวิทยาลัย  เชน  การตรวจสุขภาพประจําป    การ 

จัดทํากองทุนสะสมเล้ียงชีพ  มีการจัดบริการหองพยาบาล  ฟตเนส  สระวายนํ้า 

เปนตน   

 

  

 4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ

ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  

       - ใชระบบของมหาวิทยาลัยในการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง   

เชน  ใหทุนบุคลากรไปศึกษาตอ  ใหบุคลากรเขารับการอบรมตามสายงาน 

 

  

 5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  

       -  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ  และสรุปผลการประเมิน 

 

  

 ขอเดน 
     - 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวบงช้ี 7.4  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ขอเสนอแนะ 
      1.  ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรเสนอตอผูบริหารระดับสูง 

เชน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  และอธิการบดี 

      2.  กรรมการประจําคณะฯ(โดยเฉพาะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ) ควรเสนอแนวทาง

ในกรปรับปรุง/พัฒนาในเร่ืองที่ผลการประเมินยังอยูในระดับพอใช  ปาน

กลางหรือคอนขางตํ่า 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 7.5  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.5 

(กระบวน 

การ) 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
 
ขอคนพบ 
       -   ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  

คณะดําเนินการได 2 ระดับ 

 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

     คณะไดใชนโยบายในการจัดทําฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยซ่ึงอยูในแผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2551-2554  

 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

     คณะมีระบบฐานขอมูล  เชน   ฐานขอมูลบุคลากร ในรูปแบบแฟมผลงาน (e-

portfolio) ฐานขอมูลการจัดการความรู เพื่อใชสําหรับแลกเปล่ียนความรู 

นําเสนอความคิดระหวางบุคลากรของคณะ รวมถึงศิษยปจจุบันและศิษยเกา 

 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  

     ไมพบหลักฐานการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ

ฐานขอมูล และจากการสัมภาษณผูเก่ียวของ ทราบวาคณะไมมีการประเมินดังกลาว 

 

4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  

 

 

คาเปาหมาย… ระดับ  3.. 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ  6... 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…3…คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ  2…..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่……2  …คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

 ขอเดน 
     -  

 

  

 ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
1. คณะฯ ควรมีฐานขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจในดานการเรียนการสอน  ดาน

บุคลากรและดานวิจัย 

2. คณะฯ ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

ประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลและนําผลการประเมินมาปรับปรุง

ฐานขอมูล 

3. คณะฯ  ควรมีการเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลของคณะฯผานระบบเครือขายกับ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 7.6  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.6 

(กระบวน 

การ) 

ระดับความสําเร็จของการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
 
  

ขอคนพบ 
1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  ผานชองทางตางๆ 

อาทิ  เอกสารส่ิงพิมพ  เว็บไซด  นิทรรศการ 

    -  พบวา  คณะ ฯมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  ผาน

ส่ือส่ิงพิมพ  และเว็บไซดคณะฯ 

 

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและ

เปนที่รับรูกัน  โดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง 

   -  พบวา คณะฯ  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่

เปดเผย  ไดแก  โทรศัพท  เว็บไซต  และตูรับคํารองเรียน   

 

 

คาเปาหมาย …ระดับ  3... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ  3........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…1…คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ  3 …..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่… 2……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมี

เจาหนาที่รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

      -  มีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อนําความคิดเห็นของประชาชนไปใชในการ

ดําเนินงานของคณะฯ  

 

  

 ขอเดน 
           - 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
1. คณะฯ  ควรมีบุคคลภายนอก (ภาคประชาชน)  เขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินกิจกรรม  เชน  ควรมีการจัดประชุมรวมกับภาคประชาชนและมี

รายงานการประชุม 

2. คณะทํางานฯ  ควรประมวลผลขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นของภาค

ประชาชนเปนประเด็นส้ันๆและแนวทางการพัฒนา 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวบงช้ี 7.7  หนา 1/1 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.7 

(กระบวน 

การ) 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
  

ขอคนพบ 
       -   ไมพบหลักฐานรอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทาง

วิชาการ 
 
ขอเดน 
              -   

 
ขอเสนอแนะ 

      - ควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขาแขงขันดานวิชาการระดับชาติ และ

นานาชาติเพื่อใหไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ  

 

 

คาเปาหมาย  รอยละ  0.1 
ประเมินตนเอง 
 ที่ ……0…........ 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……0……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ ……0……..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่……0……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
ไมบรรลุ 

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวบงช้ี 7.8  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.8 

(กระบวน 

การ) 

มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 
  

ขอคนพบ 
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมี

ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการ

หรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนด

นโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง  

     - คําส่ังคณะมนุษยศาสตรฯ  ที่ 041/2550  เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการวางระบบ

การบริหารความเส่ียงคณะมนุษยฯ 

 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ

ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับ

ความสําคัญของปจจัยเส่ียง  

    - แผนบริหารความเส่ียงของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

คาเปาหมาย   ระดับ 5. 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ   5… 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ  5… 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการ

หรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับ

ในดานการบริหารความเส่ียง และการดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความ

เส่ียงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  

   - แผนบริหารความเส่ียงของหลักสูตรฯ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   - ระเบียบวาระท่ี 1.3 การเขียนแผนบริหารความเส่ียง 

 

  

 4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  

     -  เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง RM_SDU6 

 

  

 5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการ

กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดย

ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบันสรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
    -  เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง RM_SDU6 

 

  

 ขอเดน 
-  มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวบงช้ี 7.8  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ขอเสนอแนะ 
1. ควรดําเนินการทบทวนแผนบริหารความเส่ียง และประเด็นความเส่ียง

ของคณะฯ อยางตอเนื่อง รวมถึงใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเส่ียงใหมหาวิทยาลัยทราบ 

2. คณะฯ ควรสรางระบบความรู หรือใหความรูเร่ืองการบริหารความเส่ียง

ใหกับบุคลากรทุกระดับ 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 7.9  หนา 1/3 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

7.9 

(ผลผลิต) 

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 
ขอคนพบ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 

        - คํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

        - คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 

 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 

        - แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

 

คาเปาหมาย   ระดับ  5. 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ   8… 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
  บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ   8…… 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ

สถาบัน 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คร้ังที่ 8/2551 (วาระท่ี 4.1 เร่ือง  การจัดทําแผนกลยุทธของคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 หนา 2) 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คร้ังที่ 9/2551 (วาระท่ี 3.4 เร่ือง  การจัดทําแผนกลยุทธของ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 

2556 หนา 4) 

       - คําส่ัง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ 058/2551 เร่ืองแตงต้ัง

คณะกรรมการกํากับตัวช้ีวัดและผูจัดเก็บขอมูลตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบฯพ.ศ. 2552 

 

  

 4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา 

โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่ เ ก่ียวของกับ

หนวยงานใหเช่ือมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

        - แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ความเช่ือมโยง

ของประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยกับคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร หนา 15) 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 7.9  หนา 2/3 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาใน

ระดับคณะหรือเทียบเทา  

        - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน 

 - บันทึกขอความ ที่ กผ.680/2552 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 เร่ือง รายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน 

 

  

 6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํา

รับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  

        - เอกสารระบบเช่ือมโยงคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

  

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  

        - บันทึกขอความ ที่ กผ.652/2552 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 เร่ือง 

รายงานผลการตรวจเอกสารหลักฐานของคณะทํางานคํารับรองฯ ภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน 

       - บันทึกขอความ ที่ กผ.680/2552 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 เร่ือง รายงานผล

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 

เดือน 

       - บันทึกขอความ ที่ กผ.926/2552 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เร่ือง ขอใหยืนยัน

คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 

 

  

 8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับ

ระบบการสรางแรงจูงใจ 

       - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังที่ 2/2552 วันอังคารที่ 7 

ก.พ. 53  วาระท่ี 5.1 เร่ืองสรุปผลการประเมินในการดําเนินงานตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน การจัดสรรเงินรางวัลใหแกหลักสูตรที่มีผลงาน

ดีเดน 

  

 ขอเดน 
    - คณะฯ มีการถายทอดตัวบงชี้กับบุคลากรทุกระดับใหเขามามีสวนรวมใน

การสรางระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล รวมถึงสรางระบบผลงานเชื่อมโยงกับระบบการสราง

แรงจูงใจ 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 7.9  หนา 3/3 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ขอเสนอแนะ 
      - ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตร เขามามีสวนรวมในการสราง

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคลเพิ่มมากขึ้น 

 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวบงช้ี 8.1  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ  
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

8.1 

(กระบวน 

การ) 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ

การเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
  

ขอคนพบ 
 1.มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยให

เปนไปตามเปาหมาย  

     -  พบแผนกลยุทธทางการเงินประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552-2556  และแผนการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวาง

แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  

       - พบแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   ที่มีการจัดสรรและ

วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

 

 

คาเปาหมาย …ระดับ  7... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ ……ระดับ  7.......... 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่…….3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

   สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ  5……..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่…2…คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

 ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  

        -  พบมีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใช

ในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

 

  

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  

     -  พบการรายงานทางการเงินอยางเปนระบบ โดยมีการรายงานแจงใหกับ

คณะกรรมการบริหารและบุคลากรคณะมนุษยฯ  ทราบในรายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะมนุษยฯ  คร้ังที่ 3 ,5,8/2552   เร่ืองรายงานผลการใชจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 รอบ  6    9  และ  12  เดือน  ตามลําดับ 

 

  

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความม่ันคงขององคกรอยางตอเนื่อง  

     - พบการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะห

สถานะทางการเงินและความม่ันคงขององคกรอยางตอเนื่องตาม

เอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการประจําคณะมนุษยฯ  คร้ังที่ 3 ,5,8/2552   

เร่ืองรายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2552   รอบ  6    9  

และ  12  เดือน  ตามลําดับ 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ตัวบงช้ี 8.1  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6.  ม ีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทําหนาที่ตรวจ  ติดตามการใชเงินให

เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

      -  พบหลักฐานตามเอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการประจําคณะมนุษย

ฯ  คร้ังที่ 9 /2552   เร่ืองการเรงรัดการใชเงินงบประมาณแผนดินประจําป  พ.ศ. 2553  

แตไมพบหลักฐานของปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

  

 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนํา

ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

          -    

 

  

 ขอเดน 
           คณะฯ  มีแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลดําเนินงานดี  สามารถตรวจสอบ

ได   แตยังขาดหลักฐานแสดงใหเห็นในรอบปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2552 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรมีการจัดทําแผนการเงนิในภาพรวมของคณะฯ  เพื่อใหสะดวก

และงายตอการนาํไปใชประโยชนในการวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

2. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานในดานการเงินจะใชรอบปงบประมาณ

แผนดิน  ต้ังแต ต.ค.- ก.ย.  ซึ่งตรงตามรอบป พ.ศ.ในการตรวจรับการ

ประเมินตนเอง 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจ........................................................................................... 

ตัวบงช้ี 8.2  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ  
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

8.2 

(กระบวน 

การ) 

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
ขอคนพบ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 

          -  พบมีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะฯ 

ตามคําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ ๐๒๑ /๒๕๕๒ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  จํานวน  15 ทาน ลงนามโดยคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  ณ วันที่ 19  มิถุนายน  2552  เปนตนไป 

 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 

      -  พบเอกสารหลักฐานแสดงผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร

ของคณะฯ เชน การใชทรัพยากรบุคคล   อุปกรณ   หองปฏิบัติการ  อาคารและ

สถานที่  และยานพาหนะ  

 

 

คาเปาหมาย ..ระดับ 4... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ ….ระดับ   5..... 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่… 3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
  ไมบรรลุ 
  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ  5 …..... 
กรรมการประเมิน  
 ที่…3…คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

  บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 

     -   พบเอกสารหลักฐานแสดงแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2552 (ต.ค. 51- ก.ย. 52) ของคณะฯ  คือ  การใช

ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกวางสี   การ

ใชทรัพยากรหองปฏิบัติการ  หองประชุม   อาคารและสถานท่ี รวมกับหนวยงาน

กองอาคารสถานท่ี  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน  และการใชทรัพยากรยานพาหนะ  รวมกับหนวยงานฝาย

ยานพาหนะ  

 

  

  4. มีแผนการแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 

       - พบแผนการแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอก ประจําป

งบประมาณ   พ.ศ.  2552 (ต.ค. 51- ก.ย. 52)  เชน  การใชทรัพยากรบุคคลรวมกับ

หนวยงานรัฐสภา และศูนยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยกวางสี  ตามเอกสารหลักฐานที่

ปรากฏ 

 

  

 5. มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  

         - พบการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากร

รวมกับหนวยงานอื่นในแผนการใชทรัพยากรรวมกันของคณะฯ ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  2552   ตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฏ     

  



 
หนวยงานรับตรวจ........................................................................................... 

ตัวบงช้ี 8.2  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ขอเดน 
          มีระบบและกลไกในการใชทรัพยากรรวมกันทั้งหนวยงานภายในและภายนอก 

และมีการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ

หนวยงานอื่นไดดี 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดทํารูปเลมแผนการใชทรัพยากรรวมกันทั้งหนวยงานภายในและ

ภายนอกจําแนกตามประจําปงบประมาณใหตรงกับป พ.ศ. สําหรับทําการ

ตรวจผลการประเมินรายงานตนเอง (SAR) ของปนั้น  ๆ  

2. ควรมีผลการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใช

ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นใหปรากฏชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

3. ในการจัดทําแผนการใชและการวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกันทั้ง

หนวยงานภายในและภายนอกควรจัดทําขอมูลในภาพรวมของคณะฯ เพื่อ

ความสะดวกในการนําขอมูลไปใชประโยชน 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 9.1  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

9.1 

(กระบวน 

การ) 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษา 
 

ขอคนพบ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการ

พัฒนาของสถาบัน 

- คูมือประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ก.พ.ร. สมศ. ก.พ.อ. 

การรับรองวิทยฐานะ) 

- คําส่ังคณะมนุษยศาสตรฯ ที่ 029/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประกัน

คุณภาพคระมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 

- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรฯ ประจําปการศึกษา 

2552 

 

คาเปาหมาย …ระดับ  5... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ  7… 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
    บรรลุ 
  ไมบรรลุ  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ  7…… 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

   บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจาก

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมี

สวนรวมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 

- รายงานการประชุมบูรณาการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

- บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

นักศึกษา 

 

  

 3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการ

อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น  ๆที่เก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก  

- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรฯ ประจําปการศึกษา 

2552 

 

  

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป

นับรวมปที่มีการติดตาม)  

- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2550-2552 

- รายงานการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2549-2552 

 

  

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

- แผน Improvement Plan  ประจําปการศึกษา 2551 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 9.1  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลของคณะ 

- คําส่ังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ 024/2551 เร่ือง แตงต้ัง

คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป

การศึกษา 2551 

- เว็บไซดแสดงแผนการปรับปรุงคุณภาพตามรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอก ประจําปการศึกษา 2551 ระดับคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

  

 7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

- บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของนักศึกษา  

- บันทึกการลงนามความรวมมือดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ

ดานนโยบาย “สถานศึกษา 3ดี (3D)” 

 

  

 ขอเดน 
- คณะฯ สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

  

 ขอเสนอแนะ 
- คณะฯ ควรสงเสริมสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดวยการสราง

กิจกรรมโครงการตาง  ๆที่รองรับการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 9.2 หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

9.2 

(กระบวน 

การ) 

มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก

นักศึกษา 
 
 
 

ขอคนพบ 
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก

นักศึกษา 

    - คําส่ังที่ 013/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรม

นักศึกษาเพื่อพฒันาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประจําปการศึกษา 

2552 

    - คําส่ังคณะมนุษยศาสตรฯ ที่ 019/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

นักศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2552 

 

2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในกับ

กิจกรรมนักศึกษา 

    - รายงานการประชุมคณะกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 

 

 

คาเปาหมาย   ระดับ  4 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ   7…… 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 

  ไมบรรลุ  

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ  7… 
กรรมการประเมิน  
 ที่……3……คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

    บรรลุ 

 ไมบรรลุ 

 3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยฯ 

     - บันทึกขอความเลขท่ี พบ.73/2553 ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 เร่ือง การ

ฝกอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

    - บันทึกขอความเลขท่ี สนอ. 2114/2552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เร่ือง เชิญนํา

ผูนํานิสิตนักศึกษา และผูปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาเขารวมประชุมเครือขาย

ความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 

 

  

 4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ

โครงการนักศึกษา 

      - โครงการ/กิจกรรมของหลักสูตรตาง  ๆ ซึ่งนักศึกษาดําเนินการ 

      - รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 

 

 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 9.2 หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และ

ระหวางมหาวิทยาลัย 

      - ภาพนักศึกษาเขารวมเปนตัวแทนในการรับการสัมภาษณจากผูตรวจ

ประเมิน 

        - บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

นักศึกษา 

 

  

 6. มีระบบติดตามการประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษา

ดําเนินการ และในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

        - บันทึกขอความเลขท่ี สนอ. 2114/2552 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เร่ือง 

เชิญนําผูนํานิสิตนักศึกษา และผูปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษาเขารวมประชุม

เครือขายความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

นักศึกษา 

 

  

 7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพที่เก่ียวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

   - การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ประจําปการศึกษา 2552 

  - รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนอาจารยประจําปการศึกษา 

2552 

 

  

 ขอเดน 
         - คณะฯ มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน

คุณภาพแกนักศึกษา รวมถึงการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

  

 ขอเสนอแนะ 
        - ควรสงเสริมใหอาจารยเขียนแผนการสอนและดําเนินกิจกรรมการสอนให

สอดคลองการการสรางความรูดานการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 

 

  

 



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 9.3  หนา 1/2 

ผลการประเมินตามองคประกอบและตัวบงชี้  
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

9.3 

(ผลผลิต) 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  

ขอคนพบ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะและสถาบันอยางตอเนื่อง  

          - รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2549 – 2552 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ

พัฒนาการของสถาบัน 

         - แผน Improvement Plan ประจําปการศึกษา 2551 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ี

เก่ียวของและสาธารณชนภายในเวลาท่ีกําหนด  

       - รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 

2549 – 2552 

 

คาเปาหมาย …ระดับ 4... 
ประเมินตนเอง 
 ที่ …ระดับ   5…… 
คะแนน ประเมินตนเอง 
 ที่……3……คะแนน 
ผลดําเนินการ  
   ตํ่ากวาเปาหมาย    
   เทากับเปาหมาย   

    สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 
     บรรลุ 
  ไมบรรลุ 

 

 
กรรมการประเมิน  
  ที่ …ระดับ  5… 
กรรมการประเมิน  
 ที่…3.…คะแนน 
  ผลดําเนินการ  

  ตํ่ากวาเปาหมาย    
  เทากับเปาหมาย   

  สูงกวาเปาหมาย 
การบรรลุเปาหมาย 

    บรรลุ 
 ไมบรรลุ 

 4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน

อยางตอเนื่อง  

      - แผน Improvement Plan ประจําปการศึกษา 2550 – 2551 

 

  

 5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนว

ปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ   

      - พัฒนาระบบ e-SAR คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใชดาน

การประกนัคุณภาพภายใน 2 ปอยางตอเนื่อง 

      -  เอกสารแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

  

 ขอเดน 
1. คณะฯ สรางแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบูรณาการดานการประกันคุณภาพภายใน

การศึกษา 

 2. มีระบบการประกันคุณภาพท่ีพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนากิจกรรม

นักศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอน  โดยนําแนวคิด  Plan Do Chick Action มา

เปนแนวปฏิบัติยางเปนรูปธรรม รวมถึงเปนแนวทางใหคณะฯ และหนวยงานอ่ืน  ๆ

ไดถือเปนแนวปฏิบัติรวมดวยอยางมีประสิทธิภาพ 

  



 
หนวยงานรับตรวจคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตัวบงช้ี 9.3  หนา 2/2 

ตัวบงช้ี 
รองรอย / หลักฐาน / รายละเอียด ที่พบและนํามาใช 

ประกอบการพิจารณาตัด สินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมนิตนเอง 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 ขอเสนอแนะ 
- คณะฯ ควรพัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติ

ที่ดี เพื่อเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ  อยางตอเนื่องทุกป 

 

  

 



สวนที่ 3 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ตัวบงช้ีแยกตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
 

องคประกอบ  
จํานวนตัวบงชี้  

ปจจัย
นําเขา  

กระบวนการ  ผลผลิต รวม  

1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค 

และแผนการดําเนนิการ -  (1.1) (1.2) 2 

2. การเรียนการสอน  

(2.4) 

(2.5) 

(2.6)   

(2.1) (2.2) (2.3) 

(2.7) (2.8)  

(2.9) (2.10) 

(2.11) (2.12)  12 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต

นักศึกษา  -  (3.1) (3.2)  -  2 

4.  การวิจยั  (4.3) (4.1) (4.2)  (4.4)  4 

5.  การบริการวิชาการแกสังคม  (5.2) (5.1) 

(5.3) (5.4) 

(5.5)  5 

6.  การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  -  (6.1) - 1 

7.  การบริหารและการจัดการ  (7.5) 

(7.1) (7.2) (7.3) 

(7.4) (7.8)  

(7.6) (7.7) 

(7.9)  9 

8.  การเงนิและงบประมาณ  -  (8.1) (8.2)  -  2 

9.  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ  -  (9.1) (9.2)  (9.3) 3 

รวม 6 21 13 40 
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ตารางป.2 สรุปคะแนนเฉล่ียตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 
 

องคประกอบ  
จํานวนตัวบงชี้  

ผลการ
ประเมิน ปจจัย

นําเขา  
กระบวนกา

ร  
ผลผลิต รวม  

1.  ปรัชญา ปณิธาน

วัตถุประสงค และแผนการ

ดําเนนิการ -  3.00 3.00 3.00 

ดีมาก 

2.  การเรียนการสอน  1.33 2.80 2.25 2.25 ดี 

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิต

นักศึกษา  -  2.50 -  2.50 
ดี 

4.  การวิจยั  3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

5.  การบริการวิชาการแก

สังคม  3.00 2.00 3.00 2.80 
ดีมาก 

6.  การทาํนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  -  3.00 - 3.00 
ดีมาก 

7.  การบริหารและการ

จัดการ  2.00 3.00 1.67 2.44 
ดี 

8.  การเงนิและงบประมาณ  -  3.00 -  3.00 ดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  -  3.00 3.00 3.00 
ดีมาก 

รวม 2.00 2.86 2.46 2.60 ดีมาก 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี   
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ตารางป.3 ตัวบงช้ีแยกตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
    

มาตรฐาน 
ตัวบงชี้ดานปจจัย 

นําเขา  
ตัวบงชี้ดานกระบวนการ  

ตัวบงชี้ดาน

ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ 

1. มาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต (4) 
- - 

ตัวบงชีท้ี ่2.9, 

2.10, 2.11 และ 

2.12 

2. มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการอุดมศึกษา(34)      

  

    ก. มาตรฐานดานธรรมาภิ

บาลของการบริหารการ

อุดมศึกษา (16)  

ตัวบงชีท้ี่ 7.5  ตัวบงชีท้ี ่1.1, 2.7, 7.1, 

7.2, 7.4, 7.8, 8.1, 8.2, 

9.1, 9.2  

ตัวบงชีท้ี่ 

1.2,7.6, 7.7, 

7.9, 9.3  

   ข. มาตรฐานดานพนัธกิจ

ของการบริหารการ

อุดมศึกษา (18) 

ตัวบงชีท้ี่ 2.4, 

2.5,2.6, 4.3, 5.2  

ตัวบงชีท้ี ่2.1, 2.2, 2.3, 

2.8, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 

6.1 

ตัวบงชีท้ี ่4.4, 

5.3, 5.4, 5.5 

3. มาตรฐานดานการสราง

และพัฒนาสังคมฐานความรู

ฯ (2) 

- ตัวบงชีท้ี ่4.2 และ 7.3 - 
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ตารางป.3 สรุปคะแนนเฉล่ียตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐาน 
ตัวบงชี้ดาน

ปจจัย 
นําเขา  

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ  

ตัวบงชี้
ดาน

ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ 

รวม 
ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑติ (4) 
- - 2.25 2.25 ดี 

2. มาตรฐานดานการ

บริหารจัดการ

อุดมศึกษา(34)      

  

  

  

    ก. มาตรฐานดาน

ธรรมาภิบาลของการ

บริหารการอุดมศึกษา 

(16)  

2.00 3.00 2.20 2.69 ดีมาก 

   ข. มาตรฐานดาน

พันธกิจของการ

บริหารการอุดมศึกษา 

(18) 

2.00 2.67 3.00 2.56 ดีมาก 

3. มาตรฐานดานการ

สรางและพฒันา

สังคมฐานความรูฯ 

(2) 

- 3.00 - 3.00 ดีมาก 

รวม 2.00 2.86 2.46 2.60 ดีมาก 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี 
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ตารางป.4 ตัวบงช้ีแยกตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานในมุมมองดานการบริหารจัดการ 
     

มุมมองดานการบริหาร

จัดการ 

ตัวบงชี้ดาน

ปจจัย นําเขา  
ตัวบงชี้ดานกระบวนการ  

ตัวบงชี้ดานผลผลิตหรือ

ผลลัพธ  

1. ดานนกัศึกษาและผู

มีสวนไดสวนเสีย 

ตัวบงชีท้ี ่2.4 

และ 5.2 

ตัวบงชีท้ี ่2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 

5.1 และ 9.2 

ตัวบงชีท้ี ่2.9, 2.10, 2.11, 

2.12, 5.3, 5.4, 5.5 และ 

7.6  

2. ดานกระบวนการ

ภายใน  
- 

ตัวบงชีท้ี่ 1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 

7.2, 7.8 และ 9.1  
ตัวบงชีท้ี่ 1.2, 7.9 และ 9.3  

 

3. ดานการเงนิ ตัวบงชีท้ี ่4.3 ตัวบงชีท้ี ่8.1 และ 8.2 - 
 

4. ดานบุคลากรการ

เรียนรูและนวตักรรม 

ตัวบงชีท้ี ่2.5, 

2.6 และ 7.5 

ตัวบงชีท้ี่ 2.7, 2.8, 4.1, 4.2, 

7.3 และ 7.4  

ตัวบงชีท้ี ่4.4 และ 7.7 
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ตารางป.4 สรุปคะแนนเฉล่ียตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดานในมุมมองดาน
การบริหารจัดการ 

 

 
      

มุมมองดานการ
บริหารจัดการ 

ตัวบงชี้
ดานปจจยั 
นําเขา  

ตัวบงชี้ดาน
กระบวนการ  

ตัวบงชี้ดาน
ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม ผลการประเมิน 

1. ดานนกัศึกษา

และผูมีสวนได

สวนเสีย 

2.50 2.50 2.50 2.50 ดี 

2. ดาน

กระบวนการ

ภายใน  

- 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

3. ดานการเงนิ 3.00 3.00 - 3.00 ดีมาก 

4. ดานบุคลากร

การเรียนรูและ

นวัตกรรม 

1.33 3.00 1.50 2.27 ดี 

รวม 2.00 2.86 2.46 2.60 ดีมาก 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดี 
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สรุปจุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะ 
องคประกอบ จุดแข็งและจุดออน ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. ปรัชญา ปณิธาน  
วัตถุประสงค และแผนการ 
ดําเนินการ 

จุดแข็ง 
คณะฯมีระบบและกลไกพื้นฐานที่สนับสนุน

กระบวนการพัฒนาเปาหมาย กลยุทธและ

แผนการดําเนินงาน   มีการปฏิบัติตามระบบ

และกลไกท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

และบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวเปนอยางดี 

ขอเสนอแนะ 
การกําหนดตัวบง ช้ีและเปาหมายควร

อางอิงแนวปฏิบั ติของมหาวิทยาลัย  ที่

สามารถใหนัยสําคัญในการเปรียบเทียบ

ระหวางคณะภายในมหาวิทยาลัย 

 จุดออน 
- 

 

2. การเรียนการสอน จุดแข็ง 
1. ดานการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญซ่ึงควรมีแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมทั้ง

ดานการสอน การใชเทคโนโลยีสในการสอน

และการประเมินผล 

ขอเสนอแนะ 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน คณะมี

แนวปฏิบัติที่ดีและมีการประเมิน ซึ่งคณะ

ควรนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง ในดานการ

เรียนการสอนใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 2. ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ซึ่งโดยภาพรวมของคณะ อาจารยสวนใหญ

เห็นความสําคัญของการวิจัยช้ันเรียน และมี

การเผยแพร และการนําเสนองานวิจัยในเวที

ตาง ๆ 

 

 จุดออน 
- 

 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 

จุดแข็ง 
1.คณะมีโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่ อ

เตรียมพรอมสูการผลิตบัณฑิตที่สอดคลอง

กับปรัชญาของคณะ และมีการจัดกิจกรรม

มัชฌิมนิเทศโดยมีศิษยเกามารวมงานอยาง

ตอเนื่อง 

2.มีการจัดทําแผนและโครงการใหบริหาร

ดานการเรียนรูและส่ิงอํานวยความสะดวก

ดานกายภาพ 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีรูปแบบการประเมินผลโครงการ
การจัดกิจกรรมท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมเพ่ือใช

เปนตัวบงชี้ที่ตอยอดได 

2. ควรพัฒนาชองทางการส่ือสารระหวาง
ศิษยปจจุบัน  ในชองทางและรูปแบบที่

สามารถส่ือสารไดหลายชองทาง 

 3. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบ

ที่หลายหลายโดยเนนผานแว็บไซดของ

มหาวิทยาลัยและคณะ 

3 .  ศิษย เก า เสนอแนะให มีการจัดทํ า

ฐานขอมูลของศิษยเกาแตละรุน 

 

 จุดออน 
- 
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องคประกอบ จุดแข็งและจุดออน ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
4. การวิจัย จุดแข็ง 

1.คณะจัดการเรียนการสอนทั้งที่ เปนวิชา

พื้นฐานและวิชาเอกที่หลากหลายในบริบทที่

เปนสังคมวิทยา ภาษา ประชากรศาสตร ทํา

ใหสามารถสรรคสรางงานวิจัยเชิงลึก 

2. คณะมีบุคลากรและทีมงานในสํานักสวน

ดุสิตโพลทําใหมีกลไกสนับสนุนงานวิจัยที่

เขมแข็ง ทั้งในดานเงินทุน และทรัพยากร

บุคคล ที่ทําใหผลงานวิจัยมีคุณภาพ 

ขอเสนอแนะ 
ควรสง เสริมใหบุคลากรหลักในแตละ

หลักสูตรสรางทีมงานการจัดการความรู 

โดยเฉพาะดานการวิจัย เปนชุมชนนักวิจัย

แลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางนักวิจัยมือใหม 

และนักวิจัยที่มีประสบการณ ความเขมแข็ง

ในการวิจัยภายในคณะและวิจัยขามสาย

งาน 

 จุดออน 
- 

 

5. การบริการทางวิชาการ
แกสังคม 

จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตรเปนคณะที่มีองคความรูที่
ชัดเจนเปนอัตลักษณและบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ  รวมทั้งมีการวางแผนปฏิบัติการ

รวมกันในองคกรจึงทําใหมีจํานวนกิจกรรม/
โครงการในการใหบริการจํานวนมาก 
 

ขอเสนอแนะ   

1.  ควรจัดทําสรุปผลโครงการใหครบถวน
ทุกโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการเพ่ือให
ทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการและนําไปสู
แนวทางการปรับปรุงการใหบริการวิชาการ
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
2. ควรเพ่ิมเติมหลักฐานผลการประเมินความพึง
พอใจจากการใหบริการใหครบประเด็นการ
สํารวจทั้ง 4 ประเด็น ไดแก กระบวนการ
และขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ 
คุณภาพการใหบริการ และสิ่งอํานวยความ
สะดวก   ควรมีการเพ่ิมเติมในสวนของการ
เปนผูเตือนสติสังคม การช้ีนําสังคมและการ
ตอบสนองตอความตองการของสังคมดวย  
และคํานวนณตามสูตรของสกอ. หนา 246 ขอ 
5.4 ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ป 2552 เพ่ือให
เปนระบบเดียวกันทั้งคณะ 
3. ควรมีการประชาสัมพันธในภาพรวมของ
แหลงการใหบริการวิชาการของคณะเพ่ือให
เห็นภาพรวมของแหลงที่ชัดเจน มากกวาการให
ความสําคัญเปนบุคคล เชน การเผยแพรในเวป
ไซด การทําปายประชาสัมพันธทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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  4. ควรจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ
วิชาการเพ่ือเปนแนวทางการปรับปรุงการ
ใหบริการของแหลงบริการวิชาการของคณะ 

 จุดออน 

ไมไดจัดทําสรุปผลโครงการใหครบถวน จึง
ทําใหไมทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการและ
แนวทางการปรับปรุงการใหบริการวิชาการท่ี
ชัดเจน 

 

6. การทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรเปนคณะที่มีระบบและ

กลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมชัดเจน มี

องคความรูที่ ชั ด เจนเปนอัต ลักษณและ

บุคลากรที่มีความรูความสามารถ จึงสามารถ

บู ร ณ า ก า ร ง า น ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจอื่นๆ เชน การเรียน

การสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยได

อยางกลมกลืน รวมทั้งสามารถกําหนดหรือ

สรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมไดอยาง

ชัดเจน 

ขอเสนอแนะ 
ควรมีการจัดทําฐานขอมูลและวารสาร

ศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะเพื่อเผยแพร

องคความรูที่เปนอัตลักษณทั้งทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและเปนการบริการวิชาการ 

 

  

จุดออน -  

7. การบริการและการ
จัดการ 

จุดแข็ง 
1.คณบดีเปนผูบริหารที่มีภาวะผูนําสูง และมี

วิสัยทัศนกวางไกลเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย 

2.มีการถายทอดตัวบงชี้กับบุคลากรทุกระดับให

เขามามีสวนรวมในการสรางความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 

3.มีกิจกรรมสรางแรงจูงใจและสรางขวัญกําลังใจ

ใหบุคลากรสมํ่าเสมอ 

ขอเสนอแนะ 
1.คณะฯควรจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพ

ของผูบริหารประเมินทุกระดับตามผลการ

ประเมินศักยภาพและการปฏิบัติงาน 

2.ควรมีการจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติ (COP)  ใน

เร่ืองตางๆท่ีคณะกรรมการประจําคณะได

เสนอแนะ  และมี การการประเ มิ นผล

ความสําเร็จของการจัดการความรูไปใชในการ

พัฒนากระบวนการจัดการความรู 

 3.คณะฯ  ควรเพิ่มบทบาทภาคประชาชน เขา

มามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมและรับฟง

ความคิดเห็น เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา 

คณะและหลักสูตรทุกหลักสูตร 

 จุดออน 
- 
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8. การเงนิและงบประมาณ 
 

จุดแข็ง 
1.คณะฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน  

มีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณท่ีดีมี

ความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได 

2. คณะฯมีระบบและกลไกในการใชทรัพยากร

รวมกันและมีการวิ เคราะหผลการประหยัด

งบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ

หนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกไดดี 

ขอเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรมีการจัดทําแผนการเงินใน

ภาพรวมของคณะฯ  เพื่อใหสะดวกและงายตอ

การนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจและ

วิเคราะหสถานะทางการเงิน 

2. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานในดานการเงิน

จะใชรอบปงบประมาณแผนดิน  ต้ังแต ต.ค.- 

ก.ย.  ซึ่งตรงตามรอบป พ.ศ.ในการตรวจรับการ

ประเมินตนเอง 

  
 

3. การจัดทําแผนการใชและการวิเคราะหการ

ใชทรัพยากรรวมกันทั้งหนวยงานภายในและ

ภายนอกควรจัดทําขอมูลในภาพรวมของ

คณะฯ เพื่อสามารถใชงานไดอยางสะดวก

และรวดเร็วในการนําขอมูลไปใชประโยชน 

 
 

จุดออน 
- 

 

9. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 
มีระบบการประกันคุณภาพท่ีพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

ระบบการจัดการเรียนการสอน  โดยนําแนวคิด  

Plan Do Chick Action มาเปนแนวปฏิบัติยาง

เปนรูปธรรม รวมถึงเปนแนวทางใหคณะฯ และ

หนวยงานอื่นๆ ไดถือเปนแนวปฏิบัติรวมดวย

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 
1.คณะฯ ควรพัฒนานวัตกรรมดานการประกัน

คุณภาพ หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ

เปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบัน

อื่น ๆ  อยางตอเนื่องทุกป 

2.ควรนําผลการประเมินไปวิ เคราะหและ

วางแผนงานกิจกรรม/โครงการ รวมถึงงาน

บริหารตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานการ

ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 จุดออน 
- 
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จุดเดน วิธีปฏิบัติ และผลการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี หรือนวัตกรรม 
 

1. คณะฯ สรางแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ และบูรณาการดานการประกันคุณภาพภายในการศึกษา 

2. มีระบบการประกันคุณภาพที่พัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ระบบ

การจัดการเรียนการสอน โดยนําแนวคิด Plan Do Chick Action มาเปนแนวปฏิบัติยางเปนรูปธรรม รวมถึง

เปนแนวทางใหคณะฯ และหนวยงานอ่ืน  ๆไดถือเปนแนวปฏิบัติรวมดวยอยางมีประสิทธิภาพ 
 

จุดที่ควรพัฒนาโดยเรงดวน 
 

1.การสรางบุคลากรสายวิชาการทดแทนขาราชการที่จะเกษียณในชวง 5-10 ปขางหนา 

2.การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่เปนสวนเสริมในการปฏิบัติงาน เชน ความรู และทักษะ 

การสื่อสารภาษาตางประเทศ ทักษะดานไอที ฯลฯ 
 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

1.การต้ังเปาหมายตองมีความทาทาย และกระตุนใหเกดิการพัฒนา 

2.อัตลักษณดานอาหาร ควรไดรับการเสริมแรง (Reinforcement) ในทุกมิติ เพื่อจะเปน 

Best Practice ไดในหลายจุด รวมทั้งการบูรณาการรวมกับศาสตรและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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กําหนดการตรวจเยีย่มในการประเมินประกันคุณภาพภายใน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

วันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2553 
ณ 1109 หองประชุมคณะมนุษยฯ 

 
วันที่ 14 มิ.ย. 53  
 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

 09.00 - 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 09.30 - 10.00 น. การบรรยายสรุป แนะนําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   โดย ผศ.เฉิดฉิน สุกปล่ัง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน/ตรวจเอกสารหลักฐาน 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณผูประกอบการ/ผูใชบณัฑิต 

 13.30 – 14.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณตัวแทนศิษยเกา/นักศึกษา/ตัวแทน

คณะกรรมการนักศึกษา 

 14.00 – 16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน/ตรวจเอกสารหลักฐาน 

 16.00 – 17.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมสรุปประจําวัน และตรวจสอบขอมูลพืน้ฐาน 

วันที่ 15 มิ.ย. 53 

 08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน/ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 

 09.30 - 11.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมิน 

   09.30 – 09.50 น. สัมภาษณผูแทนอาจารย 

   09.50 – 10.10 น. สัมภาษณประธานหลักสูตร 

   10.10 – 10.30 น. สัมภาษณคณบดี/รองคณบดี 

 10.30 – 12.00 น. สังเกตการณการเรียนการสอนตามหนวยจัดการศึกษา (1-2 หนวย) 

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 – 15.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน/ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 

 15.30 – 16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน 

 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินนําเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอคณะผูบริหาร  

   และคณาจารย 
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รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และองคประกอบที่รับผิดชอบ ปการศกึษา 2552 

รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2552 -  31 พฤษภาคม 2553) 
 
 

ที่ คณะกรรมการตรวจประเมิน ตําแหนง องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ 

1 ผูชวยศาสตราจารย พันเอก ดร.ผเดิม  หนงัสือ ประธาน 1 2 ตัว 

2 ผูชวยศาสตราจารยยพุาภรณ  ณ พัทลุง รองประธาน 7 6 ตัว 

3 รองศาสตราจารย ดร.จิตรี  โพธิมามกะ กรรมการ 3,4 6 ตัว 

4 นางสาวประวรดา  โภชนจันทร กรรมการ 5 และ 6 6 ตัว 

5 ดร.สินชัย  จนัทรเสม กรรมการ 2 6 ตัว 

6. นางสาวเขมขนิษฐ แสนยะนันทธนะ กรรมการ 7 และ 9 6 ตัว 

6 ดร.สิรวัลภ  เรืองชวย  ตูประกาย กรรมการและเลขานุการ 2 6 ตัว 

7 นางสาวบุษราคัม  สีดาเหลือง กรรมการและเลขานุการ 8 2 ตัว 

   รวม 40 ตัว 
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