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 คํานํา 
 
 หลักสูตรภาษาไทย      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  ไดเห็นความสําคัญของงานประกันคุณภาพ    ชวยกํากับดูแลคุณภาพของงาน  ซ่ึงมีผลทํา
ใหการดําเนินงานของหลักสูตรภาษาไทยมีมาตรฐาน   ดังนั้นจึงมีการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง   ซ่ึงเปนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจะตองมีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมี
การจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 การที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดการประชุมการประกันคุณภาพ ทําให
หลักสูตรภาษาไทยไดรับความรู  ความเขาใจในงานประกันคุณภาพดียิ่งขึ้น  ขอขอบพระคุณ     
ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน   สุกปลั่ง   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  อาจารยและ
บุคลากรในคณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ที่ใหกําลังใจ   ความชวยเหลือในทุกดาน     
ทําใหการดําเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตรภาษาไทยดําเนินการจนสําเร็จทุกประการ 

 
 

        
                                                                       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
สวนที่ 1  

 

บริบทองคกร 
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ประวัติความเปนมา 
 

หลักสูตรภาษาไทย   สาขาวิชาศิลปศาสตร   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต    มีพัฒนาการมาจากการสอนภาษาไทยใหแกนักศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษา       และเปดสอนวิชาเอกภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงในวิทยาลัยครู
สวนดุสิต   จนกระทั่งเมื่อมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2517   ใหเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี   
วิทยาลัยครูสวนดุสิตจึงเริ่มเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีในหลายวิชาเอก   สําหรับวิชาเอกภาษาไทยมีการ
เปดสอน  ดังนี้ 
 พ.ศ. 2521  เปดสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ในโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจําการ (อคป.) 
 พ.ศ. 2522   เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  2 ป (หลังอนุปริญญา) 
 พ.ศ. 2523  ถึง พ.ศ. 2542  เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   หลักสูตร  4 ป 
 พ.ศ. 2543   เปดสอนเปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   หลักสูตร  4 ป 
             พ.ศ. 2552  มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย     จึงเปดสอนเปดสอนหลักสูตรภาษาไทย 
(ปรับปรุง)     สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต    หลักสูตร  4 ป 
 

ปรัชญา  และวัตถุประสงคของหลักสูตรภาษาไทย 
 
 ปรัชญา 

 
ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาไทย  มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ    

มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี   มีบุคลิกภาพที่ดี  และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
 

 วัตถุประสงค 
 
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยที่มีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการใช

ภาษาไทย   
2.  เพื่ อผ ลิตบัณฑิตที่ มี ความรู   ความสามารถในการใช เทคโนโลยี เพื่ อการ เรี ยน รู                        

และประกอบวิชาชีพ 
3.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทําประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ 
4.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 
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โครงสรางการแบงสวนงานของหลักสูตรภาษาไทย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานหลักสูตร 

ฝายวชิาการ 

ฝายบริการวชิาการ 

ฝายกิจการนักศึกษา 

ฝายประกันคณุภาพ 

ฝายวิจัย 

ฝายศิลปวัฒนธรรม 

เลขานุการประจําหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
หลักสูตรภาษาไทย 

1. รองศาสตราจารยอุดม    พรประเสริฐ   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
2. รองศาสตราจารยวิไลศักดิ ์    กิ่งคํา    กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
3. นางรักษศิริ      ชุณหพนัธรักษ   ประธานหลักสูตร 
4. ผูชวยศาสตราจารยญานิศา    โชติช่ืน   กรรมการบริหารหลักสูตร 
5. นางสาวเบญจมาศ      ขําสกุล   กรรมการบริหารหลักสูตร 
6. นายสําเนยีง     ฟากระจาง   กรรมการบริหารหลักสตูร 
7. นางสาวศุภศิริ    บุญประเวศ   กรรมการบริหารหลักสูตร  
8. นางสาวจารุวรรณ    หนักแนน   กรรมการและเลขานุการ 
10.  นางสาวเหมยนะ     จาง    ผูประสานงานโครงการ 
                                                                                                        นักศึกษาชาวจนี  
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ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 
ของหลักสตูรภาษาไทย 

    
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการศึกษาใหมคีุณภาพ
และไดมาตรฐาน  ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นศรัทธาของสังคม    อันจะนําไปสูการจัด
การศึกษาที่มีคณุภาพในการแขงขันและอยูรอดไดอยางมัน่คงยั่นยืน   ดงันั้นหลักสูตรภาษาไทย   จึงได
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา  ประจําปการศึกษา  2553 ดังมีรายนามตอไปนี ้
 
1. นางรักษศิริ   ชุณหพันธรักษ ประธานกรรมการ 
2. นางญานิศา    โชติช่ืน กรรมการ 
3. นายสําเนียง     ฟากระจาง กรรมการ 
4. นางสาวเบญจมาศ ขําสกุล กรรมการ 
5. นางสาวศุภศิริ 
6. นางสาวจารุวรรณ   
7. นางสาวเหมยนะ  

บุญประเวศ 
หนักแนน 
จาง 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 
คณะกรรมการ   มีบทบาทและหนาทีเ่กีย่วกบัการดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศกึษาของ

หลักสูตรภาษาไทย  ดังนี ้
1.  กําหนดนโยบายและแผนงานการประกนัคุณภาพการศกึษาระดับคณะและหลักสตูร ให

สอดคลองกับภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.  จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรที่ตองดําเนินการ

อยางตอเนื่อง 
3.  ดําเนินการใหมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 
4.  ติดตามตรวจสอบและใหคําแนะนําดานการประกันคณุภาพการศึกษาแกหลักสูตรและ

หนวยงานในหลักสูตร 
5.  ดําเนินการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพการศกึษาของหลักสูตร 
6.  ประสานงานกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของเพื่อการประกันคุณภาพการศกึษา 
7.  แตงตั้งบุคคลคณะบคุคลหรือคณะทํางาน    เพื่อใหปฏิบัตงิานเกีย่วกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหลักสูตร 
8. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
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9. จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  ประจําป
การศึกษา  2552    เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย 

10. ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  

 ประธานกรรมการ   
มีหนาที่กํากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรใหดําเนินไปอยางมี   ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
 
 กรรมการ  

มีหนาที่กํากับดูแลและปฏิบัติงานตามที่ประธานมอบหมาย   
 
 เลขานุการ  ใหมีหนาที่ดังตอไปนี ้

1.  จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา  ตามที่คณะกรรมการหรือประธาน
กําหนด 

2.  จัดเตรียมเอกสารการประชุมและรายงานการประชุม 
3.  เก็บรวบรวมหลักฐานการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของหลกัสูตร 
4.  จัดทํารายงานการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะ 
5.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานในคณะและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหการ

ดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาดําเนนิไปดวยด ี
6.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ 
 บุคลากรของหลักสูตรมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา   บุคลากรทุกฝายทุกระดับใหความรวมมือเปนอยางดี 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  มีแผนปฏิบัติการ  มีการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ   ในปการศึกษา 2553  
 หลักสูตรภาษาไทยจะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยจะมีคูมือการปฏิบัติงาน    เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรภาษาไทย 
 

จํานวนบุคลากร 
 
หลักสูตรภาษาไทย มีจํานวนอาจารยประจํา   พนักงานมหาวิทยาลัย   และอาจารยประจําตาม

สัญญาจาง   8  คน   จําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ    แสดงในตารางที่ 1 - 5 
 

ตารางที่ 1   จํานวนขาราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย   และอาจารยประจําตามสัญญาจาง   จําแนก         
ตามสถานการณปฏิบัติงานและวุฒิการศึกษา 
 

 
ประเภท 

วุฒิการศกึษา  
รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี

1. ขาราชการที่ปฏิบัติงานจริง - 3 - 3 
2. ขาราชการที่ลาศึกษาตอ - - - - 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานจริง - 1 - 1 
4. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาศึกษาตอ - 1 - 1 
5. อาจารยประจําตามสัญญาจาง 
ที่ปฏิบัติงานจริง 

- 1 - 1 

6. อาจารยประจําตามสัญญาจาง 
ที่ลาศึกษาตอ 

- - - - 

7. ขาราชการที่ปฏิบัติงานในตางประเทศ  - - - 
รวม  6  6 
รอยละ  100  100 
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ตารางที่ 2  จํานวนขาราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย   และอาจารยประจําตามสัญญาจาง     จําแนกตาม
ประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา 
 

 

ประเภท วุฒิการศึกษา  

รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี

1. ขาราชการ - 3 - 3 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย - 2 - 2 
3. อาจารยประจําตามสัญญาจาง - 1 - 1 

รวม  6  6 
รอยละ  100  100 

 
ตารางที่ 3  จํานวนขาราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย   และอาจารยประจําตามสัญญาจาง    จําแนกตาม
ตําแหนงทางวิชาการ 
 

 

ประเภท ตําแหนงทางวชิาการ  

รวม 
อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

1. ขาราชการที่ปฏิบัติงานจริง 2 1 - - 3 
2. ขาราชการที่ลาศึกษาตอ - - - - - 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่ปฏิบัติงานจริง 

1 - - - 1 

4. พนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่ลาศึกษาตอ 

1 - - - 1 

5. อาจารยประจําตามสัญญาจาง 
ที่ปฏิบัติงานจริง 

1 - - - 1 

6. อาจารยประจําตามสัญญาจาง 
ที่ลาศึกษาตอ 

- - - - - 

รวม 5 1   6 
รอยละ 83.33 16.67 - - 100 
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ตารางท่ี 4   จํานวนขาราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย    และอาจารยประจําตามสัญญาจาง   จําแนกตาม
ประเภทบุคลากร   และตําแหนงทางวิชาการ 
 

 

ประเภท ตําแหนงทางวชิาการ  

รวม 
อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

1. ขาราชการ 2 1 - - 3 
2. พนักงานราชการ - - - - - 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 2 - - - 2 
4. อาจารยประจําตามสัญญาจาง 1 - - - 1 

รวม 5 1 -  6 
รอยละ 83.33 25 -  100 

 
 หลักสูตรภาษาไทยมีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน   รวมทั้งสิ้น 2  คน   จําแนกตามประเภท
บุคลากร   และวุฒิการศึกษา   ดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน   จําแนกตามประเภทบุคลากร  และวุฒิการศึกษา 
 

ประเภท วุฒิการศึกษา รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย - - - 
2. เจาหนาที่ประจําตามสัญญาจาง 2 - 2 

รวม 2 - 2 
รอยละ 100  100 
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จํานวนนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  
 
 ป ก า ร ศึ ก ษ า   2 5 5 3    ห ลั กสู ต ร ภ าษ า ไท ยมี จํ า น วนนั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บป ริ ญญ าต รี                        
ทั้งนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวจีน รวมจํานวน    170   คน   รายละเอียดดังตารางที่   6   

 

ตารางที่ 6  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  จําแนกตามรหัสนักศึกษา  
 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา (จําแนกตามรหัสนักศึกษา) 
53 52 51 50 รวม 

ภาษาไทย 70 39 30 31 170 
รวม 70 39 30 31 170 

หมายเหตุ : ขอมูลจากจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  2552 
ตารางที่ 7  คา FTES นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2553  (ภาคปกติ)   
 

กลุมสาขาวิชา FTES  

ภาษาไทย 15% 
 

ในปการศึกษา 2553    หลักสูตรภาษาไทยมีผูสําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น  37  คน      จําแนก
ตามหลักสูตร  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา  2553  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หลักสูตร 
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษา (คน) รวม 
ภาคปกต ิ

ภาษาไทย 37 37 
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หลกัสูตรที่เปดสอน 
 

หลักสูตรภาษาไทยรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) รายละเอียดดัง
ตารางที่  9 
  
ตารางที่ 9  หลักสูตรระดับปริญญาตรีสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 

หลักสูตร 
 

 สาขาวิชา ปการศึกษาท่ีเปด 
การเรียนการสอน 

 

สถานภาพปจจุบัน 

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

 
อาคารสถานที่ 

 
หลักสูตรภาษาไทยมีหนวยงานตั้งอยูที่อาคาร  1  หอง  1107  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

(หมายเลขโทรศัพท   02 – 244 - 5846) 
 

การเงินและงบประมาณ 
 
 ในปการศึกษา  2553    หลักสูตรภาษาไทยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน  
 รวมทั้งสิ้น 127,000  บาท       ตามรายละเอียดโครงการดังนี้ 

 โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน     จํานวน  50,000   บาท 
 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  จํานวน               25,000   บาท 
 โครงการเสียงสรางสรรค                              จํานวน              30,000   บาท 
 โครงการนักวิจัยรุนเยาว : กรณีศึกษาวรรณกรรมทองถ่ิน   จํานวน   10,000   บาท 
 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูตลาดแรงงาน    จํานวน                  10,000   บาท 
 โครงการ “เปดประตูสูเสนทางนักพูดสุนทรพจน ”  จํานวน                2,000    บาท 
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กิจกรรมเดน 
 

1. การพัฒนานักศกึษาดานทักษะวิชาชีพ และจิตอาสา 
 

1.1 โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน 
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1.2 โครงการนักวิจัยรุนเยาว :  กรณีศึกษาวรรณกรรมทองถิ่น 
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2. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

2.1  โครงการวันภาษาไทยแหงชาต ิ  2553 
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3. ดานบรกิารทางวชิาระดับนานาชาต ิ 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
              

                                                                       
                                            
 
            

โครงการอบรมภาษาไทยประยุกตใหแกนักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยอาชีวะหลิ่วโจว 
 
 
 
 
 
                                                3.2  กิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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        3.3 โครงการไทย – จีนสัมพันธ 
         สรางสรรคงานกีฬา 
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4. ดานการวิจัย 
 

4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ 
    ระดับ 1 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตร สกอ. และ สมศ. 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 :  กระบวนการพัฒนาแผน 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2551 – 2554) 

2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.  มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจํา ป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 
6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  
7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และ 

รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 
8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการประจําป 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

8 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน   
1. หลักสูตรภาษาไทย   รวมกับคณะมนุษยศาสตรฯ จัดทําแผนกลยุทธของคณะมนุษยศาสตรฯ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556  (ภท 1.1.1.1) ที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย  (ภท 1.1.1.2) 

 2. หลักสูตรภาษาไทย มีการถายทอดแผนกลยุทธของคณะมนุษย?ศาสตรฯไปสูบุคลากรภายใน
หลักสูตรภาษาไทยโดยผานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาไทย    (ภท 1.1.2.1)  

3. หลักสูตรภาษาไทยไดนําเอาแนวคิดของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยนํามาเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป   ครบทั้ง 4  พันธกิจ   ทั้งดานการเรียนการสอนโดยจัดทําโครงการพัฒนา
บัณฑิตสูตลาดแรงงาน      และโครงการเสียงสรางสรรค      การวิจัย ไดแก  โครงการนักวิจัยรุนเยาว : 
กรณีศึกษาวรรณกรรมทองถ่ิน     การบริการทางวิชาการ   ไดแก   โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน   การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ไดแก   โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ   (ภท 1.1.3.1) 

4. หลักสูตรภาษาไทยรวมกับคณะมนุษยศาสตรฯ   ไดกําหนดตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ของคณะ
มนุษยศาสตรฯ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556  (ภท 1.1.4.1) เปนตัวบงชี้ และมีการกําหนดตัวบงชี้ 
และคาเปาหมายของตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จในการดําเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจําปของหลักสูตร
ภาษาไทย  (ภท 1.1.4.2)    

5. หลักสูตรภาษาไทย มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย
มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  (ภท 1.1.5.1)  

6. หลักสูตรภาษาไทย มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน   (ภท 1.1.6.1)   รอบ 9 เดือน(ภท 1.1.6.2)    และรอบ 12 เดือน(ภท 1.1.6.3) 
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะฯ  

7.  หลักสูตรภาษาไทยรวมกับคณะมนุษยศาสตรฯมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธ อยางนอยปละ  1    คร้ัง    และรายงานผลคณะตอกรรมการประจําคณะฯ (ภท 1.1.7.1) 

8.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ 
ประจําปการศึกษา 2553 (ภท 1.1.8.1) เพื่อนําผลการพิจารณา และขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ    สวนหลักสูตรภาษาไทยมีการมีการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําป
การศึกษา 2553 (ภท 1.1.8.2)   ตามผลการพิจารณา และขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในป   2552  
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การบรรลุเปาหมาย 
 หลักสูตรภาษาไทยมีการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย โดยดําเนินการได 8 ขอ เมื่อเทียบกับคา
เปาหมายที่ 6 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 8  ขอ 5  คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย     
สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ภท 1.1.1.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
ภท 1.1.1.2 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
ภท 1.1.1.3 คําสั่งคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ 045/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจดัทํา

แผนกลยุทธ   แผนการดําเนนิงาน   แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2553 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 8/2551  

วาระที่ 4.1 เร่ืองการจัดทําแผนกลยุทธของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 หนา 2 

ภท 1.1.2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาไทย  คร้ังที่ 5/2553  
ภท 1.1.3.1 แผนปฏิบัติราชการของหลักสูตรภาษาไทยประจําปงบประมาณ  2553   
ภท. 1.1.4.1 แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
ภท. 1.1.4.2 แผนปฏิบัติราชการของหลักสูตรภาษาไทยประจําปงบประมาณ  2553   
ภท 1.1.5.1 แผนการดําเนนิงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
มนส. 1.1.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 4/2553 

วาระที่ 4.1 เร่ืองรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน หนา 15 

มนส. 1.1.6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 5/2553 
วาระที่ 4.3 เร่ืองรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 รอบ 9 เดือน หนา 11 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ภท  1.1.6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรฯ คร้ังที่  4/2553   ผลการการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหลักสูตรภาษาไทยประจําปงบประมาณ  2553  รอบ  
6  เดือน   

ภท  1.1.6.2 รายงานผลการการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติราชการของหลักสูตรภาษาไทยประจําป
งบประมาณ  2553  รอบ  12   เดือน   

มนส. 1.1.6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 8/2553 
วาระที่ 4.4 เร่ืองรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน หนา 9 

มนส. 1.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 8/2553 
วาระที่ 4.4 เร่ืองรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน หนา 9 

ภท 1.1.8.1 คําสั่ง คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ 043/2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจดัทํา
แผนปรับปรุงคุณภาพประจาํปการศึกษา 2553 

ภท 1.1.8.2 แผนปรับปรุงคุณภาพ หลักสูตรภาษาไทย ประจําปการศกึษา 2553 
 
 
จุดแข็ง 

หลักสูตรภาษาไทยรวมกับคณะมนุษยศาสตรฯ  จัดทําแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานประจําป เพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของหลักสูตรภาษาไทย  คือ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย  
 
จุดออน 
 
 
 
แนวทางการพัฒนา 
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องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1.  มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.  มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3.  ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (การดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ตองมีการประเมินผลตาม “ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ใหประเมินตามตัว
บงชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองไดรับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย 

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเกาหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไมไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางนอยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผาน
เกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละป ทุกหลักสูตร 

5.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 
และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ
ประเมินในขอ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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จะตองควบคุมกํากับใหการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบ ทุกตัวบงชี้
และทุกหลักสูตร 

 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป  เกณฑเฉพาะกลุม ค 2 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
5 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1.  หลักสูตรภาษาไทยใชแนวทางของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
เปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ภท 2.1.1.1) และไดจัดทําเปนคูมือ เพื่อใหหลักสูตรฯ  ดําเนินการตามที่ระบบกําหนด  
(ภท 2.1.1.2) (ภท 2.1.1.3) 

2.  หลักสูตรภาษาไทยมีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ภท 2.2.2.1)   และไดจัดทําเปนคูมือเพื่อใหคณะและหลักสูตร
ตางๆ ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  (ภท 2.1.2.2)   

3.  หลักสูตรภาษาไทยมีการดําเนินงานให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ตามมาตรฐานอุดมศึกษาป  2548    และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(ภท 2.1.3.1) (ภท 2.1.3.2) และมีการประเมินผลตามตัวบงชี้ การดําเนินงาน ตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  มี
การวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรภาษาไทย โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร สมอ.07-02 (ภท 2.1.3.3)  และรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
(ภท2.1.3.4)  เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ทุกปการศึกษา  

4.  หลักสูตรภาษาไทยกําหนดใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาไทยควบคุมกํากับ
ใหมีการดําเนินการตางๆ  ไดครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และ
มีการวิจัยประเมินหลักสูตรภาษาไทย (ภท. 2.1.4.1) และการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป
การศึกษา 2553 (ภท 2.1.4.2) 
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5.  หลักสูตรภาษาไทยมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได
ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรตามผล
การประเมินในขอ 4 (ภท. 2.1.5.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5  ขอ 5  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 
ภท   2.1.1.1 ระบบและกลไกของการพฒันาหลักสูตร 
ภท   2.1.2.2 คูมือการเปด-ปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
ภท   2.1.2.3 ประกาศมหาวทิยาลัยสวนดสิุต เร่ืองการเปด-ปดหลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน  

พ.ศ. 2550 
ภท 2.1.3.1 มาตรฐานหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2553 
ภท. 2.1.3.2 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ. 07-02 ประจําปการศึกษา 2553 
ภท 2.1.3.3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2552 
ภท 2.1.4.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ 6014/2552 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประสานงาน

วิชาการ 
ภท 2.1.4.2 คําสั่งคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ 034/2552 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจํา

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 
ภท 2.1.4.3 รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2553 
ภท 2.1.4.1 งานวิจยัประเมินหลักสูตรภาษาไทย 
ภท 2.1.4.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาหลักสูตรภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2552 
ภท 2.1.5.1 รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2553 
ภท 2.1.5.2 แผนปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2553 
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จุดแข็ง 
หลักสูตรภาษาไทยมีการดําเนินงานตามระบบกลไกการเปดปดหลักสูตร ตามแนวทาง

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  โดยมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรวมพิจารณาในการดําเนินงานตางๆ 

 
 
จุดออน 
 
 
แนวทางการพัฒนา 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 : อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

1. คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 
รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่
ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มวีฒุิปริญญาเอก  
 

จํานวนอาจารยประจําที่มวีฒุิปริญญาเอก 
รอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก = 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
× 100 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 
 

รอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
คะแนนที่ได = 

รอยละของอาจารยประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
× 5 

 
หรือ 

1.  คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปที่
ผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปที่ประเมิน ลบดวย รอยละของ
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปกอนหนาปที่ประเมิน 

2.  แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจาํที่มีวุฒิปริญญาเอก 
เปรียบเทียบกบัปที่ผานมา 

คะแนนที่ได = 
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เปรียบเทียบกบัปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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หมายเหตุ : 

1.  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนแทนคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณี
ที่บางสาขาวิชาชีพ มีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกวา ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2.  การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
               หลักสูตรภาษาไทยยังไมมีอาจารยที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก 
การบรรลุเปาหมาย 
                   
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 18 0 0 ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ภท 2.2.1 รายช่ือและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรภาษาไทย 
 
จุดออน     
 หลักสูตรภาษาไทยยังมีมีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  แตขณะนี้มีอาจารยจํานวน  1 คน
กําลัง    ลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
 
แนวทางการพัฒนา 
 สงเสริมใหอาจารยลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกมากขึ้น  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 :  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

1.  คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2.  คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =
รอยละ 12 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

1  รอยละของอาจารยประจํา 
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

= 
6 

× 100 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 

16.66 
คะแนนที่ได = 

รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
× 5 

 

หรือ 
1.  คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปรียบเทียบ

กับปที่ผานมา = รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปที่ประเมิน ลบดวย รอย
ละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในปกอนหนาปที่ประเมิน 

2.  แปลงคาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เปรียบเทียบกบัปที่ผานมา 

คะแนนที่ได = 
คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปรียบเทียบกบัปที่ผานมาที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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หมายเหตุ : การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ 
ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2553   หลักสูตรภาษาไทย มีอาจารยประจําที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน 1 คน และมีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 6 คน (ปฏิบัติงานจริง 5 คน ลาศึกษาตอ 1 คน) 
คิดเปนรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับ 16.66 (1*100/6) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 ต่ํากวาเปาหมาย โดยดําเนินการไดรอยละ 16.66 เมื่อเทียบกับคาเปาหมายที่รอยละ 18 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

รอยละ 18 16.66 0  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ภท 2.3.1 รายช่ือและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรภาษาไทย 
 
จุดแข็ง 

 
 
จุดออน 
 หลักสูตรภาษาไทยมีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการเพียง 1 คน  ดังนั้นอาจารยในหลักสูตรตอง
พัฒนาตนเองดดยการขอผลงานทางวิชาการ 
 
แนวทางการพัฒนา 
 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองโดยการเขียนตํารา   เอกสารประกอบการเรียน  และทํางาน
วิจัย  เพื่อขอผลงานทางวิชาการ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ
วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2.  มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด 

3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ได
จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 หรือ 6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1.  หลักสูตรภาษาไทยรวมกับคณะมนุษยศาสตรฯ  จัดทําแผนพัฒนาคณาจารยของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ประจําป  2552- 2556 (ภท 2.4.1.1)     โดยใชแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย     บุคลากรสายสนับสนุน ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ทั้งดาน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
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การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ   และทางคณะฯ มีจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
และสงบุคลากรเขารับการอบรมที่ มหาวิทยาลัย หนวยงานภายในและภายนอก 

2.  หลักสูตรภาษาไทยไดนําเอาแนวทางการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ  แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ภท 2.4.21) 

3.  บุคลากรของหลักสูตรภาษาไทย  ไดรับสวัสดิการที่ดี ดวยมหาวิทยาลัยไดกําหนด
สวัสดิการและสิทธิประโยชนไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ.2552  (ภท      2.4.3.1)  มหาวิทยาลัยไดจัดสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี โดยจัดใหมี
การตรวจสุขภาพประจําปใหแกบุคลากร (ภท 2.4.3.2) จัดศูนยบริหารกายเพื่อใหบุคลากรไดออก
กําลังกาย (ภท2.4.3.3) จัดแพทยและพยาบาลวิชาชีพใหบริการประจํา (ภท2.4.3.4)  และสรางขวัญ
และกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร (ภท2.4.3.5) เพื่อสบทบเงินเปนสวัสดิการ และจายคืน
ทุก 5 ป  จัดตั้งสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบริการสําหรับสมาชิก (ภท2.4.3.6) การจัด
สภาพแวดลอม สถานที่ทํางาน (ภท2.4.3.7) ระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี อุปกรณที่ได
มาตรฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาจารย (ภท2.4.3.8) และบุคลากรสายสนับสนุน สภา
คณาจารยรวมกับคณะคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อใหไดรับรางวัล
และประกาศเกียรติคุณ (ภท 2.4.3.9) มีการจัดทุนสนับสนุนการจัดทําผลงานวิชาการเพื่อขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ (ภท2.4.3.10)  

4.  มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ได
จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ (ภท 2.4.4.1) 

5.  บุคลากรของหลักสูตรภาษาไทยไดรับโอกาสมีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน โดยไดรับ คูมือจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(ภท 2.4.5.1) และมีการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรของคณะอยางตอเนื่อง (ภท 
2.4.5.2) เพื่อติดตามประเมินความรูความเขาใจและมาตรฐานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
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การบรรลุเปาหมาย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

3 ขอ 5  ขอ 5  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ภท 2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-
2556 

ภท 2.4.1.2 แผนพัฒนาบุคลากร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-
2556 

ภท2.4.1.3 ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย กองทุนการศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากร             
พ.ศ. 2548 

ภท2.4.1.4 แผนพัฒนาบุคลากร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ภท2.4.1.5 รายงานผลการประเมินตามสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
ภท2.4.1.11 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการเบิกจายเงินทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2549 และ

ฉบับที่ 2 (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 
ภท. 2.4.1.13 แผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 
มนส. 2.4.3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552             

หมวด 7 สวัสดิการและสิทธปิระโยชน 
มนส. 2.4.3.2 โครงการตรวจสุขภาพประจําป พ.ศ. 2553 
มนส. 2.4.3.3 ศูนยบริหารกายเพื่อสุขภาพ 

http://www.dusitproduct.com/fitness/ 
มนส. 2.4.3.4 ฝายพยาบาล 

http://www.dusit.ac.th/nurse/ 
มนส. 2.4.3.5 ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร          
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
พ.ศ.2548 

มนส. 2.4.3.6 ระเบียบวาดวยสมาชิกสหกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 2.4.3.7 สภาพแวดลอมในการทํางาน 
มนส. 2.4.3.8 อุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
มนส. 2.4.3.9 โครงการบุคลากรดีเดน “เพชรเฟองฟาขจร” พ.ศ. 2553 
มนส. 2.4.3.10 ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวย ทุนอดุหนนุการจัดทําผลงานทางวิชาการ       

เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ พ.ศ. 2552 
มนส. 2.4.3.11 รายงานสรุปโครงการฝกอบรมศิลปสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุนที่ 2 
มนส. 2.4.3.12 รายงานสรุปโครงการศิลปะกังฟูและนาฏศิลปธิเบต 
มนส. 2.4.3.13 ระเบียบกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มนส. 2.4.4.1 รายงานการตดิตามผลการพัฒนาปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
มนส. 2.4.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพดาน IT สําหรับบุคลากร การทํา blog และการทํา e-portfolio 
มนส. 2.4.4.3 ตัวอยาง e-portfolio 
มนส. 2.4.5.1 คูมือจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มนส. 2.4.5.3 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร คร้ังที่ 2 (1 เมษายน 2553 

– 30 กันยายน 2553) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตรฯ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  โดยหลักสูตร
ภาษาไทยไดนําเอาแนวทางการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยฯ  แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   หลักสูตรภาษาไทยไดจัด
สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีการจัดใหมีการปรับปรุงหองพักของคณาจารย    
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แนวทางการพัฒนา 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6 :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร 

2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม 
ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนได
เรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4.  มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5.  มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชา
ตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1.  หลักสูตรภาษาไทยใชคูมือมีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการจดัการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคญัทุกรายวิชา    (ภท. 2.6.1.1) 
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2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรภาษาไทย มีรายละเอียดของรายวิชา  กอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ภท. 2.6.2.1) 

3.  ในรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรภาษาไทยมีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย  (ภท. 2.6.31) 

4.  หลักสูตรภาษาไทยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณทางวิชาการ  และผูที่มี
ประสบการณทางวิชาชีพจากหนวยงาน   และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการใหความรู   
ประสบการณในโครงการนักวิจัยรุนเยาว : กรณีศึกษาวรรณกรรมทองถ่ิน(ภท. 2.6.4..1)    , โครงการ
เสียงสรางสรรค  (ภท. 2.6.4.2)  และการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ    (ภท. 2.6.4.3)  

5.  หลักสูตรภาษาไทยมีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย โดยหลักสูตรภาษาไทยได
จัดการสอนวิชาการวิจัยทางภาษาไทย   โดยนักศึกษาจะฝกปฏิบัติการทําวิจัยเปนรายบุคคล (ภท. 
2.6.5.1) 

6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา (ภท. 2.6.6.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 6 4  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ภท. 2.6.1.1 แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรภาษาไทย 
ภท. 2.6.2.1 มาตรฐานหลักสูตรภาษาไทย 
ภท. 2.6.3.1 แนวการสอนในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรภาษาไทย 
ภท. 2.6.4.1 หนังสือเชิญวทิยากรในโครงการนักวิจัยรุนเยาว : กรณีศกึษาวรรณกรรมทองถ่ิน 
ภท. 2.6.4.2 หนังสือเชิญวทิยากรในโครงการเสียงสรางสรรค   
ภท. 2.6.4..3 หนังสือติดตอกับหนวยงานภายนอกในการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพ    
ภท. 2.6.5.1 รายช่ืองานวจิยัของนักศกึษาหลักสูตรภาษาไทย ปการศกึษา 2553 
ภท. 2.6.6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวชิาตางๆ 
 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรภาษาไทยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยจัดทําแนวการสอน  โดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ   มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาใหความรูแกนักศึกษา   และใหนักศึกษาเรียนรู
จากการปฏิบัติจากการทํางานวิจัย  
 
จุดออน 

ขาดการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบณัฑิต 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1.  มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

3.  มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4.  มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5.  มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1.  หลักสูตรภาษาไทยมีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต  โดยจัดทําเปนรายงานความตองการในการใชบัณฑิต (ภท   2.8.1.1) 
2.  มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ

วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต   (ภท   2.8.2.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 2  ขอ 1  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ภท   2.7.1.1 รายงานการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต   
ภท   2.7.2.1 รายงานการประชุมของหลักสูตรภาษาไทย 

 
จุดออน 

ยังขาดการมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต    ยังไมการสงเสริมใหนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการใน
ที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต    และสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
ระหวางสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 
 
 
\ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.8 :    ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว
เปนลายลักษณอักษร 

2.  มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้ง
สถาบัน 

3.  มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด
ในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 
ของตัวบงชี้ 

5.  มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1.  หลักสูตรภาษาไทยมีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาใน
มาตรฐานหลักสูตร   (ภท   2.8.1.1) 

2.  หลักสูตรภาษาไทยไดเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ตองการสงเสริมในเว็บไซดของหลกสูตรภาษาไทย  (ภท   2.8.2.1) 

3.  หลักสูตรภาษาไทยมีโครงการสวนดุสิตสรางนักอาน  กิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่
ชัดเจน(ภท   2.8.3.1) 
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4.  มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 
ของตัวบงชี้  โดยมีการสรุปผลการดําเนินงานในโครงการสวนดุสิตสรางนักอาน (ภท   2.8.4.1) 

 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

3 ขอ 4 ขอ 4  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ภท   2.8.1.1 มาตรฐานหลักสูตรภาษาไทย 
ภท   2.8.2.1 เว็บไซดของหลักสูตรภาษาไทย 
ภท   2.8.31 โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน   
ภท   2.8.4.1 รายงานผลสรุปโครงการสวนดุสิตสรางนักอาน   

 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรภาษาไทยมีโครงการที่มุงเนนใหนักศึกษามีคุณธรรมตามที่หลักสูตรภาษาไทยได
วางคุณสมบัติของบัณฑิตเอาไว 
 
จุดออน 

ยังไมมีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม จากหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรสงเสริมใหนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติตอไป 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 : ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
2.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 
4.  มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา 
5.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 
7.  มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

6 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1.  หลักสูตรภาษาไทยไดดําเนินการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใชชีวิตแกนักศึกษา โดยมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาแตละชั้นป (ภท 3.1.1.1) เพื่อให
คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา     มีการจัดทําแฟมประวัตินักศึกษา  
(ภท 3.1.1.2) ตารางเวลาของอาจารยที่ปรึกษาทุกคนในการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  (ภท 3.1.1.3) 
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2.  หลักสูตรภาษาไทยมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาโดยมี
การประชาสัมพันธผานปายประกาศของหลักสูตรฯ    (ภท 3.1.2.1)  การประชาสัมพันธผานเว็บไซต
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       และการใช facebook     (ภท 3.1.2.2)  

3.  หลักสูตรภาษาไทยไดจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ    เพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา  เชน   โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ   (ภท 3.1.3.1)   โครงการ
เสียงสรางสรรค   (ภท 3.1.3.2)    โครงการพัฒนาบัณฑิตสูตลาดแรงงาน (ภท 3.1.3.3)     กิจกรรม
การฝกประสบการณวิชาชีพ (ภท 3.1.3.4)   

4.  หลักสูตรภาษาไทยมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา  โดยมี
การแจงขาวการรับสมัครงานใหแกศิษยเกาผานเครือขายทางอินเทอรเน็ต  (ภท 3.1.4.1) 

5. หลักสูตรภาษาไทย มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา 
เชน โครงการพัฒนาบัณฑิตสูตลาดแรงงาน   (ภท  3.1.5.1)   และโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ   
(ภท  3.1.5.2) 

6. หลักสูตรภาษาไทยรวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการในปการศึกษา 2553   ผลการประเมินพบวา ความพึงพอใจในภาพรวมมีคาเทากับ 
4.24 ซ่ึงอยูในระดับดีมาก โดยมีความพึงพอใจในการใหบริการดานการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา มากที่สุด มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.38 รองลงมาคือ 
การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.28   

การบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา มีคาเฉล่ีย ( x )
เทากับ 4.22 การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.19 
การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา มีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.11 (ภท 3.1.6.1) 

7. หลักสูตรภาษาไทย มีการมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมานําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ภท 3.1.7.1)    เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษาในปการศึกษา 2554  ตอไป   

 
การบรรลุเปาหมาย 
 หลักสูตรภาษาไทยมีการดําเนินงานเทากับเปาหมาย โดยดําเนินการได 7 ขอ เมื่อเทียบกับ
คาเปาหมายที่   6  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 7 ขอ 5  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ภท 3.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 
ภท 3.1.1.2 แฟมประวัตินกัศึกษา 
ภท 3.1.1.3 ตารางเวลาของอาจารยที่ปรึกษาในการบรกิารใหคําปรึกษา 
ภท 3.1.2.1 ปายประกาศของหลักสูตรภาษาไทย 
ภท 3.1.2.2 เว็บไซดของหลักสูตรภาษาไทย 
ภท 3.1.2.3 การใช facebook  ติดตอกับนักศึกษา 
ภท 3.1.3.1 รายงานสรุปโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  
ภท 3.1.3.2 รายงานสรุปโครงการเสียงสรางสรรค 
ภท 3.1.3.3 รายงานสรุปโครงการพัฒนาบัณฑิตสูตลาดแรงงาน  
ภท 3.1.3.4   กิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ 
ภท 3.1.4.1 การใช facebook  ติดตอกับศษิยเกา 
ภท 3.1.5.1 รายงานสรุปโครงการพัฒนาบัณฑิตสูตลาดแรงงาน 
ภท 3.1.5.2 รายงานสรุปโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 
ภท 3.1.6.1 รายงานผลความพึงพอใจในการใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
ภท 3.1.7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาไทย  
 
จุดแข็ง 

หลักสูตรภาษาไทยมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาแตละชั้นป   มีการจัดตารางเวลาของ
อาจารยที่ปรึกษาทุกคนในการบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา   
เผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนแกนักศึกษาทั้งเปนบอรดหนาหองหลักสูตรภาษาไทย   และเผยแพร
ทางเว็บไซดของหลักสูตร  ภาษาไทย       มีการสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 : ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน 

2.  มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
3.  มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภท
สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปนี้ 

-  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 
-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  มีการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

5.  มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1.  หลักสูตรภาษาไทยไดจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน   ( ภท 3.2.1.1)   และมีการ
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ประชุมใหอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประจําปการศึกษา 2553 
(ภท 3.2.1.2)  และมีการแตงตั้งคณะกรรมการนักศึกษาระดับหลักสูตร (ภท 3.2.1.3) เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา 

2.  หลักสูตรภาษาไทยสงนักศกึษาหลักสูตรภาษาไทยเขารวมกิจกรรมในโครงการวันไหว
ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปการศึกษา 2553  ซ่ึงมีใหความรู
ความเขาใจแกนักศึกษาดานการประกันคุณภาพ (ภท 3.2.2.1) และสงตัวแทนนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทยเขารวมการฝกอบรมผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   (ภท 
3.2.2.2) 

3.  หลักสูตรภาษาไทยมีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใช
ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา ตามคูมือการจัดกิจกรรมนักศึกษา  (ภท 3.2.3.1) โดยมี
การจัดโครงการนักศึกษาในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ภท 3.2.3.2) ที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภท  ดังนี้ 

 
-  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค -  โครงการสวนดุสิต

สรางนักอาน     โครงการเสียงสรางสรรค   โครงการนักวิจัยรุนเยาว : กรณีศึกษา
วรรณกรรมทองถ่ิน    โครงการพัฒนาบัณฑิตสูตลาดแรงงาน    กิจกรรมการฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

-  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ – โตรงการไทย -จีนสัมพันธสรางสรรคงาน
กีฬา 

-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  –  โครงการสวนดุสิตสรางนัก
อาน        กิจกรรมปลูกปาในโครงการสวนดุสิตสรางนักอาน    

-  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  -  โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน    
-  กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  -  โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ    

โครงการนักวิจัยรุนเยาว: กรณีศึกษาวรรณกรรมทองถ่ิน   
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การบรรลุเปาหมาย 
 หลักสูตรภาษาไทยมีการดําเนินงานต่ํากับเปาหมาย โดยดําเนินการได 3 ขอ เมื่อเทียบกับคา
เปาหมายที่   5   ขอ    ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 3 3  ต่ํากวาเปาหมาย 
เทากับเปาหมาย     
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ภท 3.2.1.1 แผนพัฒนานักศึกษา 4 ป (ปการศึกษา 2551-2554) 
ภท 3.2.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาไทย  
ภท 3.2.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ประจําปการศกึษา 2553 
ภท 3.2.3.13 โครงการวันไหวครูและปฐมนิเทศนักศกึษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ภท 3.2.4.2 บันทึกขอความ สนอ.2114/2552 เร่ือง เชิญนําผูนํานิสิตนักศึกษา และผูปฏิบัติงานกิจกรรม

นักศึกษาเขารวมประชุมเครือขายความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา 

ภท 3.2.2.1 รายงานการประชุมนักศกึษาชั้นปที่  3 
ภท 3.2.3.1 คูมือการจัดกจิกรรมนักศึกษา   
ภท 3.2.3.2 แผนปฏิบัติราชการหลักสูตรภาษาไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 
จุดออน 

ขาดการสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน   และมีกิจกรรมรวมกัน     
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรสนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
และมีกิจกรรมรวมกัน 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน
ดานการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 
3.  มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณ

การวิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัย 
4.  มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
5.  มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน

อยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
-  หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
-  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
-  ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
-  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 
6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก

ประเด็น 
7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 
คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2  หรือ 3ขอ 

มีการดําเนนิการ 
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
6 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
7 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
1.  หลักสูตรภาษาไทยรวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการกําหนดแนว

ปฏิบัติการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย (ภท 4.1.1.1) ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของ
คณะ (ภท 4.1.1.2) และมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย (ภท 4.1.1.3) เปนผูรับผิดชอบ
กํากับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงาน ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ซ่ึงกําหนดใหงาน
ดานการวิจัยเปนภาระงานของบุคลากรสายสอน  โดยกําหนดไวในมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของบุคลากรสายสอน  (ภท  4.1.1.4) 

2.  หลักสูตรภาษาไทยมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาคติชนวิทยา  (ภท 4.2.1.1) และวิชาการวิจัยทางภาษาไทย (ภท 4.2.1.2) 

3.  หลักสูตรภาษาไทยไดสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
และใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารยประจํา   โดยสงอาจารย 3  คนเขารวมการประชุม
การปฏิบัติการวิจัยทางภาษาไทย  เมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม  2554   (ภท 4.3.1.1)  นอกจากนี้ สํานักวิจัย
และพัฒนา ยังมีการเผยแพรขอมูลจรรยาบรรณนักวิจัย ผานทางเว็บไซดดวย (ภท 4.1.3.2) 

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนวิจัย โดยมีการกําหนดขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย (ภท 4.1.4.1) และมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย 
(ภท 4.14.2) นอกจากนี้ยังมีฐานขอมูลของแหลงทุนวิจัยตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ (ภท 
4.1.4.3)  

 
การบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 4 3  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ภท 4.1.1.1 แนวปฏิบัตกิารบริหารจัดการความรูจากงานวิจยั คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป 
พ.ศ. 2551 

ภท 4.1.1.2 แผนกลยุทธของคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 
ภท 4.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจยั 
ภท 4.1.1.4 มาตรฐานเกณฑภาระงานสอนของบุคลากรสายสอน 
ภท 4.1.2.1 แนวการสอนรายวิชาคติชนวิทยา 
ภท 4.1.2.2 แนวการสอนรายวิชาการวิจยัทางภาษาไทย 
ภท 4.3.1.1 บันทึกขออนุมตัิเขารวมการประชุมการปฏิบัติการวิจัยทางภาษาไทย 
ภท 4.1.3.2 ขอมูลจรรยาบรรณนักวิจัย 

http://research.dusit.ac.th/menu/researcher_19-10-53_.pdf 
ภท 4.1.4.1 ขั้นตอนการจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 
ภท 4.1.4.2 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการรับเงินทุนอุดหนุนการวจิัย พ.ศ. 2551 

 
ภท 4.1.4.3 ฐานขอมูลของแหลงทุนวิจัย 

http://research.dusit.ac.th/e-book/fund_re.doc 
ภท 4.1.5.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

http://research.dusit.ac.th/ 
ภท 4.1.5.2 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://www.arit.dusit.ac.th/ 
ภท 4.1.5.3 ฐานขอมูลงานวิจัย 

http://www.arit.dusit.ac.th/url_go.php?id=e-research 
ภท 4.1.5.4 จุดบริการพื้นที่เครือขายไรสายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

http://www.dusit.ac.th/new_ver13/imgnews/Wireless%20Network_3-2-2005.jpg 
ภท 4.1.5.5 โครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกคณาจารยคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 
ภท 4.4.1.1 หนังสือสัญญาในการจดัทํางานวิจยั 
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จุดออน 
หลักสูตรภาษาไทยไมไดสงอาจารยเขารวมการจัดประชุมวิชาการในการนําเสนองานวิจัย     

 
 
แนวทางการพัฒนา 

หลักสูตรภาษาไทยควรมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในขอ 4 และขอ 5 อยาง
ครบถวนทุกประเด็น     และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของสถาบัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2 : ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3.  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจากขอ 2 สู
สาธารณชนและผูเกี่ยวของ 

4.  มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใช
ประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน 

5.  มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. หลักสูตรภาษาไทยไดใชแนวทางของมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสนับสนุนการทํางานวิจัย 

โดยมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวาดวยการวิจัย พ.ศ. 2551 (ภท 4.2.1.1) และมีการกําหนด
ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย (ภท 4.2.1.2) ซ่ึงในแบบเสนอโครงการ (ภท 4.2.1.3) จะมีการระบุ
แนวทางการนํางานวิจัยไปใชประโยชน เชน การเผยแพร ตีพิมพ และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
เปนตน โดยผูขอรับทุนตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551 (ภท 
4.2.1.4) นอกจากนี้ คณะฯ ยังสงเสริมใหคณาจารยเขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพรงาน
สรางสรรคทั้งในและตางประเทศ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพเผยแพรและนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับนานาชาติ พ.ศ. 2552 (ภท 4.2.1.5) 
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2. หลักสูตรภาษาไทยรวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนการจัดการความรู (ภท 4.2.2.1) เพื่อรวบรวมความรูในรูปแบบตาง ๆ     มาวางแผนการพัฒนาการ
จัดทําแผนการจัดการความรู โดยไดมีการนําเสนอจัดทําโครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการแกคณาจารย (ภท 4.2.2.2) เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการนําเสนอผลงานการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

3.  หลักสูตรภาษาไทยไดทําความตกลงกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการดําเนินงานการ
วิจัยพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ  ระดับที่ 1   โดยมีการ
นําเสนอความกาวหนาของงานในการประชุมเมื่อวันที่.............................      ณ  จังหวัดสมุทรสาคร(ภท 
4.2.3.1) 

4.  หลักสูตรภาษาไทยไดมีการนําผลงานงานวิจัยเร่ือง  การวิจัยพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ  ระดับที่ 1   ไปใชประโยชนในการสอนภาษาไทยสาํหหรับคน
ไทยในตางประเทศที่วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา   เชน  วัดพุทธาราม   มณรัฐเท็กซัส  ประเทศ
สาธารณรัฐอเมริกา  และที่ศูนยไทยศึกษา   นครหนานหนิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน (ภท 4.2.4.1) 

   
 

การบรรลุเปาหมาย 
 หลักสูตรภาษาไทยมีการดําเนินงานเทากับเปาหมาย โดยดําเนินการได 4 ขอ เมื่อเทียบกับคา
เปาหมายที่ 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
เทากับเปาหมาย     
 สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ภท  4.2.1.1  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต วาดวย การวจิัย พ.ศ. 2551 
ภท  4.2.1.2 ขั้นตอนการจดัสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต (ปรับปรุง: 

มิถุนายน 2552) 
ภท  4.2.1.3 แบบฟอรมเสนอโครงการวจิัย ตามแบบ ว-1ด 
ภท  4.2.1.4 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑวธีิปฏิบัติในการรับเงินทุนอุดหนุน

การวิจยั พ.ศ. 2551 
ภท  4.2.1.5 ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ือง หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการตีพิมพ

เผยแพรและนาํเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2552 
ภท  4.2.2.1 คําสั่งคณะมนษุยศาสตรฯ ที่ 031/2552 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทาํแผนการจัดการ

ความรู คณะมนุษยศาสตรฯ ประจําปการศกึษา 2552 
ภท 4.2.2.2 รายงานสรุปโครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแกคณาจารยคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ภท 4.2.3.1 การประชุมเสนอความกาวหนาในการดําเนินงานการวิจยัพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยและ

วัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ  ระดับที่ 1    
ภท 4.2.4.1 บันทึกขอความในการสงแผนการจัดการเรยีนรูของการวจิัยพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยและ

วัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ  ระดับที่ 1   ใหแกศูนยไทยศึกษา 
ณ  นครหนานหนิง  สาธารณรัฐประชาชนจนี 

 
 
จุดแข็ง 
        หลักสูตรภาษาไทยมีการลงนามความรวมมือกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการดําเนินงาน
การวิจัยพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ  ระดับที่ 1    
และผลที่ไดจากการดําเนินงานสามาถนําไปใชในการสอนภาษาไทยในตางประเทศได 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการดําเนินงานในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอไป 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 : เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน : โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 
 
สูตรการคํานวณ : 

1.  คํานวณจํานวนเงินสนับสนนุงานวจิัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัประจํา 

 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯ = 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัประจํา 
 

2.  แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯจากภายในและภายนอก 
คะแนนที่ได = 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
× 5
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สรุปคะแนนทีไ่ดในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1.  คะแนนที่ไดในระดับคณะวิชา = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะวิชา 
2.  คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

 
หมายเหตุ : 

1.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ 

2.  ใหนับจํานวนเงินที่มีการเซ็นสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณนั้นๆ ไมใชจํานวน
เงินที่เบิกจายจริง 

3.  การแบงสัดสวนจํานวนเงินกรณีมีผูวิจัยจากหลายคณะวิชาหรือหลายสถาบัน ใหแบงสัดสวน
จํานวนเงินตามที่คณะวิชาหรือสถาบันตกลงกัน 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2553   หลักสูตรภาษาไทยไดดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรภาษาและ
วัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ  ระดับ 1   โดยมีอาจารยในหลักสูตรภาษาไทยทําหนาที่นักวจิยั 
จํานวน   5   คน   และไดรับเงินทุนจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา     เปนจํานวนทั้งสิ้น   300,000   
บาท     ดังนั้น จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
คือ    60,000    บาท 

 

ท่ี ชื่องานวิจัย ระยะเวลา แหลงทุน จํานวนเงิน 
(บาท) 

1 โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรภาษาและ
วัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ  
ระดับ 1 

14 ก.ย.53 – 
13 ม.ค. 54 

สํานักงาน
เลขาธิการสภา
การศึกษา 

300,000 

 
การบรรลุเปาหมาย 
 หลักสูตรภาษาไทยมีการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย  โดยดําเนินการได 60,000    บาท เมื่อเทียบกับ
คาเปาหมายที่ 25,000 บาท ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

25,000  บาท 60,000    บาท 5 คะแนน  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
มนส. 4.3.0.1 สัญญาจางทําวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับคน

ไทยในตางประเทศ  ระดับ 1 
 
 
จุดแข็ง 

หลักสูตรภาษาไทยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทยใหแกชาวตางประเทศ  และ
คนไทยในตางประเทศ   ทําใหไดรับโอกาสในการทําโครงการเกี่ยวกับการพัฒนางานทางดานภาษาไทย
สําหรับคนไทยในตางประเทศ     และไดรับเงินทุนสนับสนุนจากภายนอก 
 
แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการเพิ่มจํานวนงานวิจยัใหมีมากขึ้น  และมีการวิจัยในทักษะของการใชภาษาไทยสําหรับชาว
ตางประเทศใหมากขึ้น 
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องคประกอบที่ 5 การบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 
3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย 
4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1.  หลักสูตรภาษาไทยมีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด  โดยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในโครงการสวนดุสิตสรางนกัอาน 
(ภท 5.1.1.2)  และคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานในโครงการการอบรมภาษาไทยประยุกตใหแก
นักศึกษาชาวจีนวิทยาลัยอาชีวะหล่ิวโจว    (ภท 5.1.2.1) 

2.  หลักสูตรภาษาไทยมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการในโครงการสวนดุสิตสราง
นักอานกับการเรียนการสอนในรายวิชาศาสตรแหงการอาน (ภท 5.1.2.1)  และวิชาการเขียน
วรรณกรรมสําหรับเด็ก (ภท 5.1.2.2) 
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3.  หลักสูตรภาษาไทยมีประสบการณในการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ   ซ่ึง
เปนโครงการบริการวิชาการสําคัญของหลักสูตรภาษาไทย    จึงไดดําเนินการวิจัยเร่ือง การพัฒนา
หลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ  ระดับ 1 (ภท 5.1.3.1) 

3.  หลักสูตรภาษาไทยมีประสบการณในการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ   ซ่ึง
เปนโครงการบริการวิชาการสําคัญของหลักสูตรภาษาไทย    จึงไดจัดทําโครงการของหลักสูตร
ภาษาไทยมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตร
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ  ระดับ 1 (ภท 5.1.3.1) 

4.  หลักสูตรภาษาไทยมีการประเมินผลความสําเร็จของงานบริการทางวิชาการใน
โครงการสวนดุสิตสรางนักอานกับวิชาการเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก   โดยนําเอาหนังสือเด็ก
แผนเดียว  ซ่ึงเปนผลงานของนักศึกษานําไปสอน เผยแพรความรูใหแกเด็กดอยโอกาส  ทําใหเกิด
ความรัก  ความสนใจในการอาน   (ภท 5.1.4.1)  และมีการจัดทํารายงานสรุปผลในโครงการการ
อบรมภาษาไทยประยุกตใหแกนักศึกษาชาวจีนวิทยาลัยอาชีวะหล่ิวโจว   (ภท 5.1.4.2)   โดยนําสง
ใหแกมหาวิทยาลัยฯตอไป 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 4 ขอ 4 ต่ํากวาเปาหมาย 
เทากับเปาหมาย     
 สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ภท 5.1.1.1 คําสั่งคณะกรรมการโครงการสวนดุสิตสรางนักอาน 
ภท 5.1.1.2 คําสั่งคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการอบรมภาษาไทยประยุกตใหแกนักศึกษาชาวจนี

วิทยาลัยอาชวีะหล่ิวโจว 
ภท 5.1.2.1 แนวการสอนวิชาศาสตรแหงการอาน 
ภท 5.1.2.2 แนวการสอนวิชาการเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 

 
ภท 5.1.3.1 หนังสือสัญญาการวิจยัเร่ือง การพัฒนาหลกัสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสําหรับคน

ไทยในตางประเทศ  ระดับ 1 
ภท 5.1.4.1 รายงานสรุปโครงการสวนดสิุตสรางนักอาน 
ภท 5.1.4.2 รายงานสรุปผลในโครงการการอบรมภาษาไทยประยุกตใหแกนกัศึกษาชาวจีนวิทยาลัย

อาชีวะหล่ิวโจว    
 
จุดแข็ง 

หลักสูตรภาษาไทยมีการดําเนินงานในการใหบริการทางวิชาการในโครงการสวนดุสิต
สรางนักอาน   โครงการอบรมภาษาไทยประยุกตใหแกนักศึกษาชาวจีน    ซ่ึงเปนการนําเอาศักยภาพ
ของนักศึกษาและอาจารยมาใชในการใหบริการวิชาการ 
 
จุดออน 

ขาดการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยตอไป 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 : กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสงัคม 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของ
สถาบัน 

2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 
4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ

ทางวิชาการ 
5.  มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. หลักสูตรภาษาไทย มีการสํารวจความตองการของนักศึกษาชาวจีน จากวิทยาลัยอาชีวะ
หล่ิวโจว  เพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและแผนงานบริการวิชาการ  ( ภท 5.2.1.1) 

2. หลักสูตรภาษาไทย มีการจัดทําโครงการที่เปนความรวมมือดานบริการทางวิชาการใน
หลายภาคสวน ประกอบดวย 

2.1  ความรวมมือดานการบริการทางวิชาการกับชุมชน  ไดแก โครงการสวนดุสิตสราง
นักอาน     ( ภท 5.2.2.1)   

2.2 ความรวมมือดานการบริการทางวิชาการกับภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ เชน 
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในประเทศ ระดับ1 
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รวมกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ภท 5.2.2.2)  โครงการอบรมภาษาไทยประยุกตใหแก
นักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยอาชีวะหล่ิวโจว  (ภท 5.2.2.3)   

3. หลักสูตรภาษาไทยมีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทาง
วิชาการตอสังคมในรายงานสรุปโครงการสวนดุสิตสรางนักอาน  (ภท 5.2.3.1)    และรายงานสรุป
โครงการอบรมภาษาไทยประยุกตใหแกนักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยอาชีวะหล่ิวโจว  (ภท 5.2.3.2)         

4. หลักสูตรภาษาไทยมีการจัดทําโครงการที่มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ เชน โครงการอบรมภาษาไทยประยุกต
ใหแกนักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยอาชีวะหล่ิวโจว    เพื่อแกปญหาการออกเสียงไมถูกตองของ
นักศึกษาชาวจีน  ซ่ึงเปนขอเสนอแนะจากโครงการดังกลาว(ภท 5.2.4.1)   หลักสูตรภาษาไทยจึงได
ดําเนินการจัดทําโครงการคลินิกภาษาไทย ในแผนปฏิบัติราชการป 2554   (ภท 5.2.4.2)  

5. หลักสูตรภาษาไทยมีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอด
ความรูสูบุคลากรภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชนโดยการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูภาษา
และวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ ระดับ 1  ในโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในประเทศ ระดับ (ภท 5.2.5.1)  และนําไปใชทดลองสอน
ในศูนยไทยศึกษา   ณ เมืองหนานหนิง   สาธารณรัฐประชาชนจีน    (ภท 5.2.5.2)    

 
การบรรลุเปาหมาย 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 5 5 ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ภท 5.2.1.1 แบบสรุปการสํารวจความตองการของนักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยอาชีวะหล่ิวโจว ใน

โครงการอบรมภาษาไทยประยุกต      
ภท 5.2.2.1 โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน    
ภท 5.2.2.2 หนังสือสัญญาการวิจยัของโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย

สําหรับคนไทยในประเทศ ระดับ1 
ภท 5.2.2.3 สรุปรายงานโครงการอบรมภาษาไทยประยุกตใหแกนักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยอาชีวะ

หล่ิวโจว   
 เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยและวฒันธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ  

ระดับ 1 
ภท 5.2.3.1 รายงานสรุปโครงการสวนดสิุตสรางนักอาน   
ภท 5.2.3.2 รายงานสรุปโครงการอบรมภาษาไทยประยุกตใหแกนกัศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยอาชีวะ

หล่ิวโจว   
ภท 5.2.4.1 รายงานสรุปโครงการอบรมภาษาไทยประยุกตใหแกนกัศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยอาชีวะ

หล่ิวโจว   
ภท 5.2.4.2 โครงการคลินิกภาษา 
ภท 5.2.5.1 แผนการจัดการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ ระดับ 1   
ภท 5.2.5.2 บันทึกขอความสงแผนการจัดการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยใน

ตางประเทศ ระดับ 1   
 
จุดแข็ง 

หลักสูตรภาษาไทยมีการดําเนินงานอยางครบถวนในงานบริการวิชาการ  ทั้งในระดับ
ชุมชนและระดับชาติ 
 
จุดออน 
 
 
แนวทางการพัฒนา 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐาน : 

1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติ 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 
มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

2 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

3 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

4 ขอ 
มีการดําเนนิการ 

5 หรือ 6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

1.  หลักสูตรภาษาไทยรวมกับคณะมนุษยศาสตรฯ  ในการกําหนดนโยบายการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในแผนกลยุทธ ของคณะมนุษยศาสตรฯ (ภท   6.1.1.1)  และในการดําเนินงาน
โครงการทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรมของโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  ไดมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการในการดําเนินงาน  
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2. หลักสูตรภาษาไทย มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ ภารกิจ

ดานอื่นๆ ตามพันธกิจ ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก  โครงการนักวิจัยรุนเยาว : 
กรณีศึกษาวรรณกรรมทองถ่ิน   (ภท 6.1.2.1) โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ (ภท 6.1.2.2)   ดานการ
บริการทางวิชาการ  ไดแก   โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน (ภท 6.1.2.3)  

3. หลักสูตรภาษาไทยมีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน อยางตอเนื่อง  โดยเผยแพรในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(ภท 6.1.3.1)   

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการการบูร
ณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ในสรุปรายงานโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  (ภท 6.1.4.1)  
 
การบรรลุเปาหมาย 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

4 ขอ 4  ขอ 4  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ภท 6.1.1.1 แผนกลยุทธ ของคณะมนุษยศาสตรฯ 
ภท 6.1.2.1 โครงการนักวจิัยรุนเยาว : กรณีศึกษาวรรณกรรมทองถ่ิน    
ภท 6.1.2.2 โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 
ภท 6.1.2.3 โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน 
ภท 6.1.3.1 สวนขาวประชาสัมพันธในเว็บไซดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ภท 6.1.4.1 รายงานสรุปโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ   
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จุดแข็ง 
หลักสูตรภาษาไทยมีมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีการ

ดําเนินการที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา     และมีการเผยแพร
กิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ   และมี
การสรุปโครงการทุกโครงการ 
 
จุดออน 

ขาดการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  และยังไมมีการกําหนดหรือ
สรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
แนวทางการพัฒนา 

ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และพัฒนาการสรางมาตรฐานคุณภาพ
ดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ 
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 
4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย  

1)  การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2)  การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online  

3)  การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี

การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 
6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคประกอบคุณภาพ 
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

นักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 
8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน 

และมีกิจกรรมรวมกัน 
9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น 

และเผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
 
 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 



 70

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน 5 

มีการดําเนนิการ 
1 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนนิการ 
9 ขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

1. หลักสูตรภาษาไทย ไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง 
โดยใชองคประกอบและมาตรฐานอางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และเกณฑมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงไดมี
การกําหนดผูรับผิดชอบงานดานการประกันคุณภาพ โดยแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรฯ (ภท  9.1.1.1)   และรวมจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปการศึกษา  2553-2555 (ภท 9.1.1.2) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน และรองรับการ
ตรวจประเมินประจําปจากคณะกรรมการฯ ทั้งในระดับคณะและหลักสูตร 

2. หลักสูตรภาษาไทย  รวมกับคณะมนุษยศาสตรฯ มีการกําหนดวิสัยทัศนและนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษา ไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
(ภท. 9.1.2.1) และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553-2555 (ภท 9.1.2.2)ซ่ึง
มีนโยบายใหระบบการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษาอยางชัดเจน โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร (ภท 9.1.2.3)  

3. มหาวิทยาลัย กําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ โดยหลักสูตรภาษาไทย และคณะ
มนุษยศาสตรฯ ซ่ึงรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  เปน
หนวยงานที่สนับสนุนตัวบงชี้การดําเนินงานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ในแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัย (ภท 9.1.3.1) ตามตัวบงชี้การยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนดาน
สังคมศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาสูสากล 

4. หลักสูตรภาษาไทยมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถวน ทั้งการควบคุม การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ โดยกําหนดคา
เปาหมายตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพ จัดใหมีการจัดทํารายงานผลการติดตามการประกัน
คุณภาพ รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552 (ภท 9.1.4.1) และมีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพจากรายงานการวิพากษ SAR ประจําปการศึกษา 2552 (มนส. 9.1.4.2) ไปทําแผน
ปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรภาษาไทย    (ภท 9.1.4.3) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินตนเอง คาเปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน คาคะแนน 

การบรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 4 3  ต่ํากวาเปาหมาย 
 เทากับเปาหมาย    
 สูงกวาเปาหมาย 

 
 
 
รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ภท 9.1.1.1 คําสั่งคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ

การศึกษา 
ภท 9.1.1.2 คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553-2555 
ภท. 9.1.2.1 คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
ภท 9.1.2.2 คูมือการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553-2555 
ภท 9.1.3.1 แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 
ภท 9.1.1.3 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556 
ภท 9.1.4.1 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศกึษา 2552  
ภท 9.1.4.2 รายงานการวพิากษ SAR ประจําปการศึกษา 2552 
ภท 9.1.4.3 แผนปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรภาษาไทย 
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จุดแข็ง 
 

 
จุดออน 

หลักสูตรภาษาไทยยังขาดการจัดทํารายงานการประเมินตนเองใหเสร็จตามเวลา  ยังไมมี
ระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ    ขาดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน 
และมีกิจกรรมรวมกัน 
 
แนวทางการพัฒนา 

ควรจัดทําระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9 องคประกอบคุณภาพ    จัดหาความรวมมือในเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
การวิเคราะหตามตัวบงชี้ตามองคประกอบ

คุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
และมมุมองดานการบริหารจัดการ 

 



 
 

 
 

 
 

สวนที่ 4  
สรุปผลการประเมินตนเอง 

สรุปผลการประเมิน 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศกึษา 2553 
หลักสูตรภาษาไทย   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
การประเมินตนเอง ผลการวิพากษและทบทวน 

องคประกอบ
คุณภาพ เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(   บรรลุ 

 ไมบรรลุ ) 

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(   บรรลุ 

 ไมบรรลุ ) 

คะแนนการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

หมายเหตุ 
(กรณีเหตุผลของการประเมินที่

ตางจากที่ระบุใน SAR) 

องคประกอบที่ 1         
ตัวบงชี้ที่ 1.1 6 ขอ 8  ขอ  5     
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 5     
องคประกอบที่ 2         
ตัวบงชี้ที่ 2.1 5 ขอ 5  ขอ  5     
ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละ 18 0  0     
ตัวบงชี้ที่ 2.3 รอยละ 18 16.66  0     
ตัวบงชี้ที่ 2.4 3 ขอ 5  ขอ  5     
         
ตัวบงชี้ที่ 2.6 7 ขอ 6  ขอ  4     
ตัวบงชี้ที่ 2.7 4 ขอ 2  ขอ  1     
ตัวบงชี้ที่ 2.8 3 ขอ 4  ขอ  4     
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การประเมินตนเอง ผลการวิพากษและทบทวน 

องคประกอบ
คุณภาพ เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(   บรรลุ 

 ไมบรรลุ ) 

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(   บรรลุ 

 ไมบรรลุ ) 

คะแนนการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

หมายเหตุ 
(กรณีเหตุผลของการประเมินที่

ตางจากที่ระบุใน SAR) 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 2.71     
องคประกอบที่ 3          
ตัวบงชี้ที่ 3.1 6 ขอ 7 ขอ  5     
ตัวบงชี้ที่ 3.2 5 ขอ 3  ขอ  3     
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 4      
องคประกอบที่ 4          
ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 4  ขอ  3     
ตัวบงชี้ที่ 4.2 4 ขอ 4  ขอ  1     
ตัวบงชี้ที่ 4.3 25,000 บาท 60,000    5     
 3     
องคประกอบที่ 5         
ตัวบงชี้ที่ 5.1 4 ขอ 4  ขอ  4     
ตัวบงชี้ที่ 5.2 5 ขอ 5  ขอ  5     
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 4.5      
องคประกอบที่ 6          
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การประเมินตนเอง ผลการวิพากษและทบทวน 

องคประกอบ
คุณภาพ เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(   บรรลุ 

 ไมบรรลุ ) 

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
(   บรรลุ 

 ไมบรรลุ ) 

คะแนนการ
ประเมิน 

ของกรรมการ 

หมายเหตุ 
(กรณีเหตุผลของการประเมินที่

ตางจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 4 ขอ 4  ขอ  4     
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6 4     
องคประกอบที่ 7         
ตัวบงชี้ที่ 7.1 4 ขอ        
ตัวบงชี้ที่ 7.2 3 ขอ        
ตัวบงชี้ที่ 7.3 4 ขอ        
ตัวบงชี้ที่ 7.4 5 ขอ        
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7      
องคประกอบที่ 8         
ตัวบงชี้ที่ 8.1 7 ขอ        
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 8      
องคประกอบที่ 9         
ตัวบงชี้ที่ 9.1 6 ขอ 4 ขอ  3     
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9 3     
คาเฉลี่ยคะแนนประเมินรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 3.74     
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ดานคณุภาพบณัฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 1   บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  อ.รักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : อ.เบญจมาศ  ขําสกุล 

โทรศัพท :02-2445804 โทรศัพท : 02-2445838 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2551 – 2553  หลักสูตรภาษาไทย   มีคาเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ  รอยละ  83.80  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายการ ปการศึกษา 
2551 

ปการศึกษา 
2552 

ปการศึกษา 
2553 คาเฉล่ีย 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

38 27 23  

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบ
สํารวจทั้งหมด 

45 37 23  

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาํ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป 

38 27 23  

 
วิธีการคํานวณ : 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

X 100 
 

หมายเหตุ  ไมนับรวมบัณฑติที่มีงานทํากอนเขาศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว และผูที่
ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศกึษา (หกัออกทัง้ตัวตั้งและตัวหาร) 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด ตัวตั้ง และตัวหาร 
ตามวิธีการคํานวณ 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวตั้ง : จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 

ตัวหาร : จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสํารวจ
ทั้งหมด 

 

ตัวช้ีวดั : บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 

5 

 

5  

 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
             จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป มี่จํานวน  23 คน  จากผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  30 คน  ไดงานทํา  23  คน  ศึกษาจอในระดับปริญญาโท  7  คน 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
              หลักสูตรภาษาไทยมีการติดตามบณัฑิต   โดยการใชแบบสอบถามในเรื่องภาวการณมีงานทําภายใน 1 
ป   ซ่ึงไดรับขอมูลจากนักศกึษาอยางด ี
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
               ไมมีอุปสรรค 
หลักฐานอางองิ : 
1. รายงานสรุปการมีงานทําของบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย ประจําปการศึกษา  2553 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ดานคณุภาพบณัฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 2     คุณภาพของบณัฑิตระดับปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : อ.รักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : อ.รักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
 

โทรศัพท : 02-2445804 โทรศัพท : 02-2445800 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2551 – 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคาเฉลี่ยของคุณภาพบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เทากับ ... โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายการ ปการศึกษา 
2551 

ปการศึกษา 
2552 

ปการศึกษา 
2553 คาเฉล่ีย 

คาคะแนนที่ไดจากการประเมิน
บัณฑิตระดับปริญญาตรี 

    

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 

    

คุณภาพของบณัฑิตระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

    

 
สูตรการคํานวณ : 
 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมนิบัณฑิต 
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด  

เกณฑการใหคะแนน : 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด ตัวตั้ง และตัวหาร 
ตามวิธีการคํานวณ 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวตั้ง : ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการ
ประเมินบณัฑติ 

 

ตัวหาร : จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมนิ
ทั้งหมด 

 

ตัวช้ีวดั : คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

5 

 

  

 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 
หลักฐานอางองิ : 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ท่ี 5   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตพีมิพหรือเผยแพร 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : อ.รักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : อ. ศุภศิริ   บุญประเวศ 
 

โทรศัพท : 02-2445804 โทรศัพท : 02-2445815 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2551 – 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร จํานวน 1   เร่ือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

บทความวจิัย จํานวน  1  เร่ือง  

ท่ี ชื่อบทความวจัิย ชื่อผูเขียน ปท่ี
ตีพิมพ 

ชื่อวารสาร/การประชุม
วิชาการ 

คา
น้ําหนัก 

1 การพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อเพิ่ม
ทักษะการเขียนสะกดคําที่ไมตรง
ตามมาตรา 

น.ส.ศุภศิริ 
บุญประเวศ 

2553 ศิลปากรศึกษาศาสตร
วิ จั ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศิลปากร 

0.125 

      
      
      
      
      
      

ผลรวมคาน้ําหนักของงานวิจัย  0.125  
 
งานสรางสรรค จํานวน ... เร่ือง 

ท่ี ชื่องานสรางสรรค ชื่อเจาของ
ผลงาน 

ปท่ี
เผยแพร 

สถานที่
เผยแพร 

รูปแบบการ
เผยแพร 

คา
น้ําหนัก 

     การจัด
นิทรรศการ  

 



 81

     จัดการ
แสดง 

 

       
       
       
       
       
       
       

ผลรวมคาน้ําหนักของงานสรางสรรค   
เกณฑการประเมิน 

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยัที่ตีพิมพ ดังนี ้
 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.125 บทความวจิัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติที่มกีองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวย
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มผีลงานเปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานัน้ ๆ จากนอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 และมผูีประเมินบทความที่
เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น นอกจากสถาบันของเจาของบทความ  

0.25 บทความจากผลงานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับชาติทีป่รากฏ
ในฐานขอมูล TCI หรือบทความวจิัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ ทีม่ีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอย
ละ 25 และมีผูประเมนิบทความที่เปนผูเชีย่วชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ 

0.50 บทความจากผลงานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูใน
บัญชีรายช่ือวารสารระดับชาติที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรในเว็บไซด
ของสํานักงาน 

0.75 บทความจากผลงานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลสากลอื่น ๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นนอกเหนือจากฐานขอมูล ISI หรือ
บทความจากผลงานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีช่ือปรากฏอยูใน
บัญชีรายช่ือวารสารระดับนานาชาติที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรในเว็บ
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ไซดของสํานักงาน 
1.00 บทความจากผลงานวิจยัที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 
 
กําหนดระดับแหลงเผยแพรงานสรางสรรค ดังนี ้

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานงานสรางสรรค 
0.125 มีการเผยแพรโดยการจดันิทรรศการ(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ระดับ

สถาบันหรือจังหวัด 
0.25 มีการเผยแพรโดยการจดันิทรรศการ(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) 

ระดับชาต ิ
0.50 มีการเผยแพรโดยการจดันิทรรศการ(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ระดับ

ความรวมมือระหวางประเทศ 
0.75 มีการเผยแพรโดยการจดันิทรรศการ(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 
1.00 มีการเผยแพรโดยการจดันิทรรศการ(Exhibition) หรือจัดการแสดง (Performance) ระดับ

นานาชาต ิ
* อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต มี 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย 

บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว เวยีดนาม สิงคโปร และอินโดนเีซีย 
 

วิธีการคํานวณ : 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 
จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

X 100 
 

                                        =    2.08 
หมายเหตุ จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัย

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละเทากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี ้

กลุมสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 20 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10  
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :   1 
 

ตัวชี้วัด ตัวตั้ง และตัวหาร 
ตามวิธีการคํานวณ 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวตั้ง : ผลรวมถวงน้ําหนกัของงานวิจยัหรือ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร 

0.125 

ตัวหาร : จํานวนอาจารยประจําและนกัวจิัย
ประจําทั้งหมด 

6 

ตัวช้ีวดั : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

5 

1 

2.08 1.04 

 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
       คณาจารยหลักสูตรภาษาไทยยังขาดการเขียนบทความเผยแพร 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
       ควรพยายามสงเสริมใหอาจารยสงบทความมากยิ่งขึ้น     
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 
หลักฐานอางองิ : 
1. สําเนาบทความเรื่องการพฒันาหนังสือนทิาน เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดคําทีไ่มตรงตามมาตรา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ท่ี 6   งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : อ.รักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : อ.รักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 

โทรศัพท : 02-2445804 โทรศัพท : 02-2445815 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2551 – 2553   หลักสูตรภาษาไทย มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
จํานวน 2   เร่ือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่องานวิจัย/งานสรางสรรค ชื่อเจาของ
ผลงาน 

ปท่ี
ผลงาน
แลวเสร็จ 

ปท่ี
นําไปใช
ประโยชน 

ชื่อหนวยงานที่นําไปใช
ประโยชน 

1 งานวิจัยการประเมินผลหลักสูตร
ภาษาไทย 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

2552 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

2 โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับ
คนไทยในตางประเทศ (ระดับ 1) 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

2553 2554 สํานักงานสภา
การศึกษา 
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วิธีการคํานวณ : 
 

ผลรวมของจํานวนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจยัประจําทัง้หมด 

X 100 
 

หมายเหตุ จํานวนอาจารยประจําและนักวจิัยประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา โดยนับรวมอาจารยและนักวิจัย
ประจําที่ลาศึกษาตอ ทั้งนี้ใหรายงานยอนหลัง 3 ป จนถึงปการศึกษาทีป่ระเมิน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ตัวตั้ง และตัวหาร 
ตามวิธีการคํานวณ 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวตั้ง : ผลรวมของงานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

2 

ตัวหาร : จํานวนอาจารยประจําและนกัวจิัย
ประจําทั้งหมด 

6 

ตัวช้ีวดั : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน 

5 

 

33.33 5 

 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 

ในปการศึกษา 2551 – 2553   หลักสูตรภาษาไทย มีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
จํานวน 2   เร่ือง  
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
             ทางคณะมนุษยศาสตรฯ   และมหาวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนเวลา  งบประมาณในการทําวิจัย   
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 
หลักฐานอางองิ 
   1. งานวิจยัการประเมินผลหลักสูตรภาษาไทย 
   2. โครงการวิจัยและพฒันาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ (ระดับ 1) 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตัวบงชี้ท่ี 7   ผลงานวชิาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : อ.รักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจารุวรรณ  หนักแนน 

โทรศัพท : 02-2445804 โทรศัพท : 02-2445858 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2551 – 2553  หลักสูตรภาษาไทย  มีผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ จํานวน 7 
เร่ือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ท่ี ชื่อผลงานวชิาการ  
(บทความวิชาการ ตํารา หนงัสือ) 

ชื่อเจาของ
ผลงาน 

ปท่ี
ผลงาน
แลวเสร็จ 

ปท่ีไดรับ
การ

รับรอง 

ชื่อ
หนวยงานที่
รับรอง 

คา
น้ําหนัก 

1 ศาสตรแหงการเขียน อ.สําเนียง 
ฟากระจาง 

2553 2553 คณะมนษุย
ศาสตรฯ 

0.75 

2 กวีนพินธไทย อ.สําเนียง 
ฟากระจาง 

2553 2553 คณะมนษุย
ศาสตรฯ 

0.75 

3 วาทศาสตร ผศ.ญานิศา 
โชติช่ืน 

2552 2552 คณะมนษุย
ศาสตรฯ 

0.75 

4 การพูดการฟงเพื่อสัมฤทธิผล ผศ.ญานิศา 
โชติช่ืน 

2552 2553 คณะมนษุย
ศาสตรฯ 

0.75 

5 การเขียนภาคนิพนธ ผศ.ญานิศา 
โชติช่ืน 

2552 2553 คณะมนษุย
ศาสตรฯ 

0.75 

6 ภาษาศาสตรเบื้องตน ผศ.ญานิศา 
โชติช่ืน 

2553 2552 คณะมนษุย
ศาสตรฯ 

0.75 

7 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณาจารย
หลักสูตร
ภาษาไทย 

2552 2552 คณะมนษุย
ศาสตรฯ 

0.75 
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ผลรวมคาน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคณุภาพ   

เกณฑการประเมิน 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
0.50 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอานโดยผูทรงคุณวุฒ ิ
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอ

ตําแหนงทางวชิาการแลว หรือตําราหรือหนงัสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตาม
เกณฑการขอตาํแหนงทางวิชาการ  

วิธีการคํานวณ 
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ไดรับคุณภาพ X 100 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา 
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ตัวตั้ง และตัวหาร 
ตามวิธีการคํานวณ 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวตั้ง : ผลรวมถวงน้ําหนกัของผลงาน
วิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 

5.25 

ตัวหาร : จํานวนอาจารยประจําและนกัวจิัย
ประจําทั้งหมด 

6 

ตัวช้ีวดั : ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ 

5 

0.87 

5 0.75 

 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
                     หลักสูตรภาษาไทยมีคณาจารยที่เขียนตําราทางวิชาการเปนจํานวนมาก 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
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อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
หลักฐานอางองิ 

1. ตําราศาสตรแหงการเขียน 
2. ตํารากวีนพินธไทย 
3. ตําราวาทศาสตร 
4. ตําราการพูดการฟงเพื่อสัมฤทธิผล 
5. ตําราการเขียนภาคนิพนธ 
6. ตําราภาษาศาสตรเบื้องตน 
7. ตําราภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ดานการบริการวิชาการแกสงัคม 
ตัวบงชี้ท่ี 8   การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพฒันาการเรียนการสอนหรือ

การวิจัย 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : อ.รักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวเหมยนะ  จาง 

โทรศัพท : 02-2445804 โทรศัพท : 02-2445858 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
คะแนน ประเด็นการพิจารณา ผลการดําเนินงานในแตละประเด็น 

1 รอยละของจํานวนโครงการบริการ
ที่ใชกับการเรยีนการสอนตอ
จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมดไมนอยกวารอยละ 10 

ในปการศึกษา  2553  หลักสูตรภาษาไทยไดดําเนินจัดทํา  
-โครงการสวนดุสิตสรางนักอานซึ่งเชื่อมโยงกับรายวิชา
ศาสตรแหงการอาน   และการเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก 
 

2 รอยละของจํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ใชกบัการวิจยัตอจาํนวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม
นอยกวารอยละ 10 

ในการบริการวิชาการในระดับนานาชาติ โดยการอบรม
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใหแกนักศึกษาชาวจีน   ทาง
หลักสูตรภาษาไทยรวมกับสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดดําเนินการโครงการวิจัยพัฒนาภาษาและ
วัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ ระดับ 1 

3 รอยละของจํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ใชกบัการขยายผลสูการ
ปรับปรุงรายวชิาตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม
นอยกวารอยละ 5 

โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรภาษาไทยคือ 
โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน นําไปสูแนวคิดในการ
ปรับปรุงรายวิชาศาสตรแหงการอาน   การเขียนวรรณกรรม
สําหรับเด็กตอไป 

4 รอยละของจํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ใชกบัการขยายผลสูการ
เปดรายวิชาใหมตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม
นอยกวารอยละ 5 
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5 รอยละของจํานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ใชกบัการตอยอดสู
หนังสือหรือตาํราตอจํานวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมดไม
นอยกวารอยละ 5 

 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได  

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

 2 ขอ 
ปฏิบัติได  

3 ขอ 
ปฏิบัติได  

4 ขอ 
ปฏิบัติได  

5 ขอ  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

การนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการวิจยั 

5 3 3  

 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
                     หลักสูตรภาษาไทยไดดําเนนิการโครงการสวนดุสิตสรางนักอาน  โดยนักศกึษามีสวนรวมเปนผู
ดําเนินโครงการ     และโครงการวิจยัพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ ระดับ 1 
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 
หลักฐานอางองิ 

1. โครงการสวนดุสิตสรางนักอาน 
          2.   โครงการวิจยัพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับคนไทยในตางประเทศ ระดับ 1 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ดานการบริการวิชาการแกสงัคม 
ตัวบงชี้ท่ี 9   การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  

โทรศัพท :02-2445804 โทรศัพท : 02-2445858 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
คะแนน ประเด็นการพิจารณา ผลการดําเนินงานในแตละประเด็น 

1 มีการดําเนนิงานตามวงจรคณุภาพ 
(PDCA) โดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนหรือองคกร 

หลักสูตรภาษาไทยดําเนินการในโครงการตางๆ  ไดมีการนําเอา
แนวคิด  PDCA ใชในการดําเนินงานของโครงการตางๆ 

2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวา
รอยละ 80 

การดําเนินโครงการบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 

3 ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือ
สมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

โครงการสวนดุสิตสรางนักอานไดดําเนินการที่ชุมชนประไร-
โหนก   อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี    ซึ่งมีคนในชุมชนมารวม
กิจกรรมจํานวนมาก 

4 ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มี
การพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่งและ
ยั่งยืน โดยคงอตัลักษณและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองคกร 

 

5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสราง
คุณคาตอสังคมหรือชุมชน/องคกร
มีความเขมแขง็ 

 

 
เกณฑการใหคะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได  

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

 2 ขอ 
ปฏิบัติได  

3 ขอ 
ปฏิบัติได  

4 ขอ 
ปฏิบัติได  

5 ขอ  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

การเรียนรูและเสริมสรางความเข็มแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก 
 

5 3 3  

 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
           หลักสูตรภาษาไทยไดดําเนนิงานตามโครงการสวนดุสิตสรางนักอาน  โดยไดรับงบประมาณแผนดิน   
50,000   บาท 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
             ไดรับงบประมาณในการทําโครงการ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
                 - 
หลักฐานอางองิ 
    1.รายงานสรุปโครงการสวนดุสิตสรางนักอาน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 10   การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : อ.รักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  อ.สําเนียง  ฟากระจาง 
                               

โทรศัพท : 02-2445804 โทรศัพท : 02-2445815 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
คะแนน ประเด็นการพิจารณา ผลการดําเนินงานในแตละประเด็น 

1 มีการดําเนนิงานตามวงจรคณุภาพ 
(PDCA)  

ในการดําเนินงานคือ  โครงการวันภาษาไทยแหงงชาติได
ดําเนินการตาม แนวคิด  PDCA   

2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวา
รอยละ 80 

การดําเนินโครงการบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 

3 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอสังคม 

การดําเนินการในโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ทําใหเกิดความ
ตระหนักในคุณคาภาษาไทย    เห็นความสําคัญของการใช
ภาษาไทยใหถูกตอง 

4 ไดรับการยกยองระดับชาต ิ  

5 ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ  

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได  

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

 2 ขอ 
ปฏิบัติได  

3 ขอ 
ปฏิบัติได  

4 ขอ 
ปฏิบัติได  

5 ขอ  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 3 3  
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คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
               หลักสูตรภาษาไทยไดดําเนินการในโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ทําใหเกิดความตระหนักในคุณคา
ภาษาไทย   เห็นความสําคัญของการใชภาษาไทยใหถูกตอง  โดยไดรับงบประมาณแผนดินสนับสนุนโครงการ 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
               นักศกึษาหลักสูตรภาษาไทยเปนผูปฏิบัติในโครงการที่สําคัญ  และดําเนินการทั้งความคิดและการ
ปฏิบัติอยางเตม็ที่ 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
                สถานที่ที่จัดกจิกรรมอยูบริเวณหนาอาคาร 1  ไมมีเกาอี้  เวที  ทําใหตองจดัหามาเอง 
หลักฐานอางองิ : 
             1. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 11   การพัฒนาสนุทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  

โทรศัพท : 02-2445804 โทรศัพท : 02-2445800 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
คะแนน ประเด็นการพิจารณา ผลการดําเนินงานในแตละประเด็น 

1 การมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 

2 อาคารสถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแตงอยางมี
ความสุนทรีย 

 

3 ปรับแตงและรกัษาภูมิทศันใหสวย
งาน สอดคลองกับธรรมชาติ และ
เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

 

4 มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ
สงเสริมตอการจัดกิจกรรม และมี
การจัดกจิกรรมอยางสม่ําเสมอ 

 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศกึษาไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 

 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได  

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

 2 ขอ 
ปฏิบัติได  

3 ขอ 
ปฏิบัติได  

4 ขอ 
ปฏิบัติได  

5 ขอ  
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
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ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5    

 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 
หลักฐานอางองิ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบงชี้ท่ี 14   การพัฒนาคณาจารย 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : อ. รักษศิริ  ชุณหพันธรักษ 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวจารุวรรณ  หนักแนน 

โทรศัพท : 02-2445804 โทรศัพท : 02-2445800 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2551 – 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีคาเฉลี่ยการพัฒนาอาจารย เทากับ ... 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งสิ้น 5 
คน มีผลรวมถวงน้ําหนักของระดับคุณภาพอาจารยประจํา เทากับ 2.37  คิดเปนคาการพัฒนาอาจารย เทากับ ... 

ปการศึกษา 2551 
ตําแหนงทางวชิาการ ป.ตร ี

 
คา 

น้ําหนัก 
ระดับ 
คุณภาพ 

ป.โท คา 
น้ําหนัก 

ระดับ 
คุณภาพ 

ป.เอก คา 
น้ําหนัก 

ระดับ 
คุณภาพ 

อาจารย  5        4 2     8  5  
ผูชวยศาสตราจารย  3        3 3      6  6  
รองศาสตราจารย  2        1 5      5  8  
ศาสตราจารย  -   8   10  

รวม           19    
 
 

ปการศึกษา 2552 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งสิ้น 4 
คน มีผลรวมถวงน้ําหนักของระดับคุณภาพอาจารยประจํา เทากับ  2.25  คิดเปนคาการพัฒนาอาจารย เทากับ ... 

ปการศึกษา 2552 
ตําแหนงทางวชิาการ ป.ตร ี

 
คา 

น้ําหนัก 
ระดับ 
คุณภาพ 

ป.โท คา 
น้ําหนัก 

ระดับ 
คุณภาพ 

ป.เอก คา 
น้ําหนัก 

ระดับ 
คุณภาพ 

อาจารย  5        3 2       6  5  
ผูชวยศาสตราจารย  2        1 3       3  6  
รองศาสตราจารย  1         5   8  
ศาสตราจารย  -   8   10  

รวม          
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ปการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งสิ้น 5

คน มีผลรวมถวงน้ําหนักของระดับคุณภาพอาจารยประจํา เทากับ 2.2  คิดเปนคาการพัฒนาอาจารย เทากับ 
ปการศึกษา 2553 

ตําแหนงทางวชิาการ ป.ตร ี
 

คา 
น้ําหนัก 

ระดับ 
คุณภาพ 

ป.โท คา 
น้ําหนัก 

ระดับ 
คุณภาพ 

ป.เอก คา 
น้ําหนัก 

ระดับ 
คุณภาพ 

อาจารย    4 2 8  5  
ผูชวยศาสตราจารย    1 3 3  6  
รองศาสตราจารย  -   5   8  
ศาสตราจารย  -   8   10  

รวม      11    
 

เกณฑการพิจารณา : 
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย ดงันี้ 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวชิาการ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย  4  
ผูชวยศาสตราจารย  1  
รองศาสตราจารย    
ศาสตราจารย    

 หมายเหตุ นับเฉพาะจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมกรณีลาศึกษาตอ 

วิธีการคํานวณ : 
ผลรวมถวงน้ําหนักของระดบัคุณภาพอาจารยประจํา 

    จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
 

                            6.82             =  1.36 
     5 

  
เกณฑการใหคะแนน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :  1.36 

ตัวชี้วัด ตัวตั้ง และตัวหาร 
ตามวิธีการคํานวณ 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ตัวตั้ง : ผลรวมถวงน้ําหนกัของอาจารยประจํา 6.82 
ตัวหาร : จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

5 
5 

1.36 
 

1..13 

คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
                   คณาจารยในหลักสูตรภาษาไทยยังขาดการมตีําแหนงทางวชิาการ            
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
                    อาจารยตองทําผลงานวิชาการใหมากขึ้น 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
                     
 
หลักฐานอางองิ : 
         ขอมูลบุคลากรหลักสูตรภาษาไทย 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ดานการพฒันาและประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี 15   ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสงักดั 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 

ผูจัดเก็บขอมูล  

โทรศัพท : 02-2445804 โทรศัพท : 02-2445800 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2553   หลักสูตรภาษาไทย มีคาคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน เทากับ  3.17 
 
วิธีการคํานวณ : 
 

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด 
จํานวนป 

 

หมายเหตุ ใชคะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน ตามที่
หนวยงานตนสังกัดกําหนด ยอนหลัง 3 ป ทั้งนี้ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เร่ิมใชคะแนนตั้งแตปการศึกษา 2553 (เนื่องจากใชเกณฑการประเมินใหม) เชน 

- ประเมินป 2554 ใชคะแนนประเมิน 1 ป คือ ป 2553 
- ประเมินป 2555 ใชคาเฉลี่ยประเมิน 2 ป คือ ป 2554 และ 2553 
- ประเมินป 2556 ใชคาเฉลี่ยประเมิน 3 ป คือ ป 2555, 2554 และ 2553 

 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิการประกนัคุณภาพภายในโดยตนสังกดั 3 ปยอนหลังเปนคะแนนของ
ตัวบงชี้นี ้
 
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด ตัวตั้ง และตัวหาร 
ตามวิธีการคํานวณ 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 
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ตัวตั้ง : ผลรวมคะแนนประเมินการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในโดยตนสังกัด 

3.17 

ตัวหาร : จํานวนป  
ตัวช้ีวดั : ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยตนสังกดั 

5 

 

3.17  

 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 

  ในปการศึกษา 2553   หลักสูตรภาษาไทย มีคาคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน เทากับ  3.17 
 
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
 
หลักฐานอางองิ : 
                 รายงานการประกนัคุณภาพหลักสูตรภาษาไทย ปการศึกษา 2553 
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รายงานผลการประเมินตนเอง 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

ดานการพฒันาและประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี 18   ผลการชี้นาํ ปองกัน หรือแกปญหาของสงัคมในดานตาง ๆ 
ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด :  
 

ผูจัดเก็บขอมูล :  

โทรศัพท : 02-2445804 โทรศัพท : 02-2445630 
ขอมูลผลการดําเนินงาน : 
คะแนน ประเด็นการพิจารณา ผลการดําเนินงานในแตละประเด็น 

1 มีการดําเนนิงานตามวงจรคณุภาพ 
(PDCA) 

หลักสูตรภาษาไทยมีโครงการสวนดุสิตสรางนักอานที่สราง
ความเขมแข็งใหชุมชนเรื่อง การอาน 

2 บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวา
รอยละ 80 

จากสรุปผลรายงานตามโครงการสวนดุสิตสรางนักอาน  มี
ผูเขารวมโครงการ   และมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 80 

3 มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอสังคม 

 

4 ไดรับการยกยองระดับชาต ิ  

5 ไดรับการยกยองระดับนานาชาติ  

 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
  

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได  

1 ขอ 
ปฏิบัติได 

 2 ขอ 
ปฏิบัติได  

3 ขอ 
ปฏิบัติได  

4 ขอ 
ปฏิบัติได  

5 ขอ  
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การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด น้ําหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน
ถวงน้ําหนัก 

ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ในดานตาง ๆ  

5 2 2  

 

 
คําชี้แจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการที่ไดดําเนินการ: 
               หลักสูตรภาษาไทยมีโครงการสวนดุสิตสรางนักอานที่สรางความเขมแข็งใหชุมชนเรื่อง การอาน         
ปจจัยสนับสนนุตอการดาํเนินงาน :   
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
            หลักสูตรภาษาไทยยงัขาดการติดตามผลชุมชนอยางตอเนื่อง 
หลักฐานอางองิ :             
           รายงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงการดุสิตสรางนักอาน   
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ตาราง  1 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงช้ีที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ 
จํานวนตัวบงช้ี 

องคประกอบคุณภาพ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ รวม 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 ตัวบงชี้ที่ 1.1  ตัวบงชี้ สมศ. 16 
และ17 

1+2 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 2.2,2.3 
และ2.5 

ตัวบงชี้ที่ 2.1, 
2.4,2.6 และ2.7 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 
1,2,3,4 และ14 

8+5 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา 

 ตัวบงชี้ที่ 3.1 และ
3.2 

 2 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวบงชี้ที่ 4.1 และ
4.2 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5,6 
และ 7 

3+3 

องคประกอบที่ 5  การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

 ตัวบงชี้ที่ 5.1 และ
5.2 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8,9 
และ 18 

2+3 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 ตัวบงชี้ที่ 6.1 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 
และ 11 

1+2 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการ
จัดการ 

 ตัวบงชี้ที่ 7.1,7.2 
7.3 และ 7.4 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 12 
และ 13 

4+2 

องคประกอบที่ 8  การเงินและ
งบประมาณ 

 ตัวบงชี้ที่ 8.1  1 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

 ตัวบงชี้ที่ 9,1 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 15 1+1 

รวม 4 18 1+8 23+18 
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ตาราง  2 องคประกอบคุณภาพ 9 ดานและตัวบงช้ีที่ใชประเมินคุณภาพตามองคประกอบ 
มาตรฐาน ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ 

รวม 

1.มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต   ตัวบงชี้ที่ 2.8 และ
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 
1,2,3,4 และ14 

1+4 

2.มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

    

ก. มาตรฐานดานธรรมภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

 ตัวบงชี้ที่ 1.1,2.4, 
7.1,7.3,7.4,8.1 
และ 9.1 

ตัวบงชี้ สมศ.ที 12, 
13 

7+2 

ข.มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 2.2,2.3, 
2.5 และ 4.3 

ตัวบงชี้ที่  2.1,2.6, 
2.7,3.1,3.2,4.1,5.1 
5.2 และ 6.1 

ตัวบงชี้ สมศ.ที 8,9, 
10,11,14,15,16,17, 
และ 18 

13+9 

3.มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู 

 ตัวบงชี้ที่ 4.2 และ 
7.2 

ตัวบงชี้ สมศ.ที 5,6 
และ 7 

2+3 

รวม 4 18 1+18 23+18 
 
 
 
ตาราง 3 มุมมองดานบริหารจัดการที่สําคัญและตัวบงช้ีตามมุมมองดานการบริหารจดัการ 

มุมมองดานบริหารจัดการ ตัวบงช้ีดานปจจัย
นําเขา 

ตัวบงช้ีดาน
กระบวนการ 

ตัวบงช้ีดานผลผลิต
หรือผลลัพธ 

รวม 

1.ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวน
เสีย 

 ตัวบงชี้ที่ 2.6,2.7,3.1, 
3.2,5.1 และ 5.2 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และตัว
บงชี้ สมศ.ที่ 1,2,3,4, 
8,9 และ18 

7+4 

2.ดานการะบวนการภายใน ตัวบงชี้ที่ 2.5  ตัวบงชี้ สมศ.ที 12, 
13 

10+7 

3.ดานการบวนการเงิน ตัวบงชี้ที่ 4.3 ตัวบงชี้ที่ 8.1  2 
4.ดานบุคลากรการเรียนรูและ
นวัตกรรม 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 และ 2.3 ตัวบงชี้ที่  4.2 และ7.2 ตัวบงชี้ สมศ.ที 5,6,7 
 และ 14 

4+4 

     
รวม 4 18 1+18 23+18 
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ตาราง 4  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวบงช้ีที่ใชประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงช้ีดานปจจัย

นําเขา 
ตัวบงช้ีดาน
กระบวนการ 

ตัวบงช้ีดานผลผลิต
หรือผลลัพธ 

รวม 

1.มาตรฐานดานศักยภาพและ
ความพรอมในการจัดการศึกษา 

    

(1) ดานกายภาพ ตัวบงชี้ที่  2.5   1 
(2)วิชาการ ตัวบงชี้ที่ 2.2 และ 2.3 ตัวบงชี้ที่ 2.1,2.4และ 

2.6 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 14 5+1 

(3)ดานการเงิน  ตัวบงชี้ที่8.1  1 
(4)ดานการบริหารจัดการ  ตัวบงชี้ที่ 1.1,7.1,7.2, 

7.3,7.4 และ 9.1 
ตัวบงชี้ สมศ.ที่12,13, 
15,16 และ 17 

6+5 

2. มาตรฐานดานการดําเนินตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

    

(1) ดานการผลิตบัณฑิต  ตัวบงชี้ที่ 2.7 3.1 และ 
3.2 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 และตัว
บงชี้ สมศ.ที่ 1,2,3 
และ 4 

4+4 

(2)ดานการวิจิย ตัวบงชี้ที่  4.3 ตัวบงชี้ที่ 4.1และ 4.2 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5,6 
และ 7 

3+3 

(3)ดานการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม 

 ตัวบงชี้ที่ 5.1และ 5.2 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 8,9 
และ 18 

2+3 

(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 ตัวบงชี้ที่  6.1 ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 10 
และ 11 

1+2 

รวม 4 18 1+18 23+18 
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แบบรายงานผลการประเมิน 
ตาราง ส 1. ผลการประเมินรายตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง 

 
ตัวบงชี้คุณภาพ 

 
เปาหมาย 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ที่ 1.1กระบวนการพัฒนาแผน 8  8 5 
ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน 

    

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 17ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกอักษณ
ของสถาบัน 

    

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5   5 
0 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
       รอยละ 18 

6 
0 0 

1 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

       รอยละ 18 
6 

  16.66                       0 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 3  5 5 
ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู     
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7  6 4 
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ตาราง ส 1. ผลการประเมินรายตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
 

เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

4  2 1 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให
กับนักศึกษา 

3  4 4 

 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

 
 

100% 5 

 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 
 

  

 ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

 
 

  

 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

 
 

  

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย   
5
82.6  1.36 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 6  7 5 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5  3 3 
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ตาราง ส 1. ผลการประเมินรายตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
 

เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 6  4 3 
ตัวบงชี้ที่  4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวจิัยหรืองานสรางสรรค 4  4 4 

 ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

 
 

60,000 5 

 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  
 

 2.08 

 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน  
 

33.33  

 ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  
 6

25.5 x 100 5 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 4  4 4 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 4  5 5 
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

   3 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคการ
ภายนอก 

   3 

 



 

  112

ตาราง ส 1. ผลการประเมินรายตวับงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
 

เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18 ผลการชี้นําปองกัน/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ     
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4  4 4 
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม   3  
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม     
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน     
ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู     
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ      
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง     
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน     
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน     
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6  4 3 

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 
  3.17 นําคะแนนที่ไดจากเฉลี่ยคะแนน

รวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบมาบันทึกไว 

 *ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวน หรือระบุเปนขอ 
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ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 - 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 

องคประกอบ 

 
I 

 
P 

 
O 

 
รวม 

4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

องคประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

 5  5.00 ดีมาก  

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต  0 15 4 2.71 พอใช  
องคประกอบ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  8  4 ดี  
องคประกอบ 4 การวิจัย     5 7  4 ดี  
องคประกอบ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  9  4.5 ดี  
องคประกอบ 6 การทํานุบํารงุศิลปและวัฒนธรรม  4  4 ดี  
องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ       
องคประกอบ 8 การเงินและงบประมาณ       
องคประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  3  3 พอใช ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่15 มาคํานวณ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5 3.92 4 3.88 ดี  
ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตวับงชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
 

เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ 
(เกณฑ สกอ.) 

หมายเหตุ(เหตผุลของ
การประเมินที่ตางจากที่

ที่ระบุในsar) 
ตัวบงชี้ที่ 1.1กระบวนการพัฒนาแผน 8  8   
ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 16 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน 

     

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 17ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกอักษณของสถาบัน 

     

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 5  5   
 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รอยละ 

18  
0   

 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
18  

0   

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 3  5   
ตัวบงชี้ที่ 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู 

     

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7  6   
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ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตวับงชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
 

เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ 
(เกณฑ สกอ.) 

หมายเหตุ(เหตผุลของ
การประเมินที่ตางจากที่

ที่ระบุในsar) 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

4  2   

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดใหกับนักศึกษา 

3  4   

     ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทาํหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป      

     ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาต ิ      

     ตัวบงชี้ที่ สมศ. ที่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร      

     ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร      
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ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตวับงชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
 

เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ 
(เกณฑ สกอ.) 

หมายเหตุ(เหตผุลของ
การประเมินที่ตางจากที่

ที่ระบุในsar) 
     

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย 
     

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูล 
ขาวสาร 

6  7   

ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 5  3   
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 6  4   
ตัวบงชี้ที่  4.2 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวจิัยหรืองาน
สรางสรรค 

4  4   

  60,000   ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัย      

     ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
     
     ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
     
     ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 
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ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตวับงชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
 

เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ 
(เกณฑ สกอ.) 

หมายเหตุ(เหตผุลของ
การประเมินที่ตางจากที่

ที่ระบุในsar) 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม 4  4   
ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 4  5   
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการ
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

     

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 9 การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคการภายนอก 

     

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 18 ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ      
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4  4   
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 10 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม      
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 11การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม      
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

     

ตัวบงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู      
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ       
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง      
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน      
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ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตวับงชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตอ) 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
 

เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

คะแนนประเมินโดย
คณะกรรมการ 
(เกณฑ สกอ.) 

หมายเหตุ(เหตผุลของ
การประเมินที่ตางจากที่

ที่ระบุในsar) 
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน      
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ      
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6  4   

ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 

    นําคะแนนที่ไดจากเฉลี่ย
คะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของ
ทุกองคประกอบมาบันทึก
ไว 
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ตาราง ป.2 ผลการประเมนิตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 - 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 

องคประกอบ 

 
I 

 
P 

 
O 

 
รวม 

4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

องคประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน
ดําเนินการ 

      

องคประกอบ 2 การผลิตบัณฑิต        
องคประกอบ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา       
องคประกอบ 4 การวิจัย           
องคประกอบ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม       
องคประกอบ 6 การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม       
องคประกอบ 7 การบริหารและการจัดการ       
องคประกอบ 8 การเงินและงบประมาณ       
องคประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่15 มาคํานวณ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ       
ผลการประเมิน       
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ตาราง ป.3 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 - 2.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50 การดําเนนิงานระดับดี 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

 
I 

 
P 

 
O 

 
รวม 

4.51 – 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

หมายเหต ุ

มาตรฐานที่ 1        
มาตรฐานที่ 2       
      มาตรฐานที่ 2 ก       
      มาตรฐานที่ 2 ข      ไมนําตัวบงชี้ สมศ.ที่15 มาคํานวณ 
มาตรฐานที่ 3       
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน       
ผลการประเมิน       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปรับปรงุคุณภาพตามรายงานการประเมินตนเองของหลกัสูตรภาษาไทย 
ประจําปการศึกษา 2553 

 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  
ตัวบงชี้ 

 
แนวทางการพัฒนาตาม

รายงานการประเมินตนเอง 
2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผู
ตรวจสอบ 

1.1 มีการกําหนด
ปรัชญาหรือ
ปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนา
กลยุทธแผน
ดําเนินงานและมี
การกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ 
 
 

 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
  -  กําหนดใหหนวยงาน
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
โดยนําขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ
มาพิจารณากําหนดงาน / 
โครงการ 

กลยุทธ 6 หนวยงานหลักมี
แผนปรับปรุง
คุณภาพและ
แผนปฏิบัติราชการ
ที่สอดคลองกัน 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

ตุลาคม -
ธันวาคม
2554 

นางรักษศิริ  ชุณหพันธ
รักษ 

 

 
 
 



 
 
 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  
ตัวบงชี้ 

 
แนวทางการพัฒนาตาม

รายงานการประเมินตนเอง 
2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 : 
ระบบและกลไก
การพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 
 

หลักสูตรมีการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

โครงการประเมินผล
หลักสูตรทุกรอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

กลยุทธ  หนวยงานหลักมี
การประเมินผล
หลักสูตรทุกรอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

ตุลาคม 
2554 –
เมษายน
2555 

นางรักษศิริ  ชุณหพันธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  
ตัวบงชี้ 

 
แนวทางการพัฒนาตาม

รายงานการประเมินตนเอง 
2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 : 
อาจารยประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอกมากขึ้น
  
 

กําหนดแผนการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยไปสู
ปริญญาเอก 

กลยุทธ  มีจํานวนอาจารย
ระดับปริญญาเอก
มากขึ้น 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

มิถุนายน 
2554 –
เมษายน
2560 

นางรักษศิริ  ชุณหพันธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวบงชี้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 :  
อาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

สงเสริมใหอาจารยทํา
ผลงานวิชาการ  
 

กําหนดแผนการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยดํารง
ตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้น   

กลยุทธ  มีจํานวนอาจารยที่มี
ตําแหนงทาง
วิชาการสูงขึ้น 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

มิถุนายน 
2554 –
เมษายน
2560 

นางรักษศิริ  ชุณหพันธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวบงชี้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 : 
ระบบการพัฒนา
คณาจารยและ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

มี โครงการและ
แผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารยทั้ งด าน
วิชาการ เทคนิคการสอน
แ ล ะ ก า ร วั ด ผ ล  แ ล ะ มี
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน  จัด
สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพ
ที่ดี และสรางขวัญและ
กําลังใจใหคณาจารยและ
บุ คล ากรส ายสนั บสนุ น
สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
 

จัดทําแผนบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย 

กลยุทธ  หนวยงานมี
โครงการและ
แผนการบริหารและ
การพัฒนา
คณาจารย 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

ตุลาคม -
ธันวาคม
2554 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 

 

 
 
 
 



 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวบงชี้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 :  
ระบบและกลไก
การจัดการเรียน
การสอน 

ค ว ร มี ก า ร ก า ร
พัฒนาหรือปรับปรุ งการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมิน
รายวิชา 
 

มีการจัดทําโครงการพัฒนา
เทคนิคการสอนตางๆ 

กลยุทธ 6 ผูสอนมีความรู 
ความเขาใจในเรื่อง
เทคนิคการสอน
ตางๆ 

อยางนอย 1 
โครงการ 

มิถุนายน 
-ตุลาคม
2554 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวบงชี้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 : 
ระบบและกลไก
การพัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เรียนตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ควรมีการสงเสริม
สนับสนุนทรัพยากรทั้งดาน
บุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณ
ที่ เ อื้ อ ต อ ก า ร พั ฒ น า
คุณลั กษณะขอ งบั ณฑิ ต  
และสงเสริมใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในที่ประชุม
ระหวางสถาบัน หรือที่
ป ร ะ ชุ ม ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ 
 
 

มี ก า ร จั ด ทํ า
โครงการสงนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมการประชุม
วิ ช า ก า รห รื อ นํ า เ สนอ
ผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหวางสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 

กลยุทธ มีนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมการประชุม
วิ ช า ก า ร ห รื อ
นําเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุม
ร ะห ว า ง ส ถ าบั น 
ห รื อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติ 
 

มีนักศึกษาไป
เขารวม
กิจกรรม 
อยางนอย 1  
คน 

มิถุนายน 
2554-
เมษายน 
2555 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 

 

 
 



 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวบงชี้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 :    
ระดับ
ความสําเร็จของ
การเสริมสราง
คุณธรรม
จริยธรรมที่จัด
ใหกับนักศึกษา 

ควรส ง เสริ ม ให
นักศึกษาหรือ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการ
ยกยองชมเชย ประกาศ
เกี ย ร ติคุณด านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหนวยงาน
หรือองคกรระดับชาติตอไป 
 

จัดใหนักศึกษา
ไปเขารวมกิจกรรม  หรือ
ทํากิจกรรมสาธารณะ  เพื่อ
มีโอกาสไดรับการยกยอง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติตอไป 
 

กลยุทธ  มีนั กศึ กษ าได รั บ
รางวัลยกยองชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณ
ด า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม โดย
ห น ว ย ง า น ห รื อ
องคกรระดับชาติ
ตอไป 
 

   มีนักศึกษา
ไดรับการ 
ยกยอง   
อยางนอย 1  
คน 

มิถุนายน 
2554-
เมษายน 
2555 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวบงชี้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 : 
ระบบและกลไก
การใหคําปรึกษา
และบริการดาน
ขอมูลขาวสาร 

ห ลั ก สู ต ร
ภาษาไทยจัดการเผยแพร
ขอมูลสําคัญในเว็บไซดและ
จัดทํ าแบบฟอรมการให
คําปรึกษาแกนักศึกษา    
 

จัดทําเว็บไซดของ
หลักสูตรภาษาไทย เพื่อ
เปนชองทางในการ
เผยแพรขอมูลตางๆ 

กลยุทธ  มีเว็บไซดของ
หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

มิถุนายน 
2554-
เมษายน 
2555 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  
ตัวบงชี้ 

 
แนวทางการพัฒนาตาม

รายงานการประเมินตนเอง 
2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 : 
ระบบและกลไก
การสงเสริม
กิจกรรม
นักศึกษา 

จัดกิจกรรมใหนักศึกษา
ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย พั ฒ น า
คุณภาพภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 
 

จัดโครงการ/กิจกรรมให
นักศึกษาสรางเครือขาย
ระหวางสถาบัน และมี
กิจกรรมรวมกัน 
 

กลยุทธ  นักศึกษามีกิจกรรม
รวมกับสถาบันหรือ
หนวยงานอื่น 

มีโครงการ
หรือกิจกรรม
รวมกับ
สถาบันหรือ
หนวยงานอื่น
อยางนอย 1  
โครงการ 

มิถุนายน 
2554-
เมษายน 
2555 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวบงชี้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 : 
ระบบและกลไก
การพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ควรมีการประเมินผลการ
สนับสนุนระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคใน 

 

จัดการประเมินผลการ
สนับสนุนระบบและกลไก 

กลยุทธ  มีการประเมินผล
การสนับสนุน
ระบบและกลไก 

มีการ
ประเมินผล
การ
สนับสนุน
ระบบและ
กลไ 

มิถุนายน 
2554-
เมษายน 
2555 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวบงชี้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 : 
ระบบและกลไก
การจัดการ
ความรูจาก
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

ควรมีการดําเนินงานใน
ก า ร คุ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ์ ข อ ง
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนตอไป 

 

จัดการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

กลยุทธ  มีการจดสิทธิ์บัตร
ในงานวิจัย 

มีการจดสิทธิ์
บัตรใน
งานวิจัยอยาง
นอย 1 เรื่อง 

มิถุนายน 
2554-
เมษายน 
2555 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวบงชี้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 : 
เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอ
จํานวนอาจารย
ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

ควรมีการเพิ่มจํานวน
งานวิจัยใหมีมากขึ้น  และมี
การวิจัยในทักษะของการใช
ภาษาไทยสําหรับชาว
ตางประเทศใหมากขึ้น 

มีการจัดทํางานวิจัย
ทางดานภาษาไทยเปน
ประจําสม่ําเสมอ 

กลยุทธ  จัดทํางานวิจัยทุกป 
โดยหาแหลงทุน
ภายนอก อยางนอย 
1 โครงการ 

มีงานวิจัย 
อยางนอย 1 
โครงการ 

มิถุนายน 
2554-
เมษายน 
2555 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวบงชี้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 : 
ระบบและกลไก
การบริการทาง
วิชาการแกสังคม 

ค ว ร มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร
ประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณ า ก า ร ง านบ ริ ก า ร ท า ง
วิชาการแกสั งคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 

จัดทําโครงการประเมิน
งานบริการทางวิชาการ 

กลยุทธ  มีโครงการประเมิน
งานบริการทาง
วิชาการ 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

มิถุนายน 
2554-
เมษายน 
2555 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวบงชี้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 : 
กระบวนการ
บริการทาง
วิชาการใหเกิด
ประโยชนตอ
สังคม 

ควรมีการพัฒนาความรูที่ได
จากการใหบริการทาง
วิชาการและถายทอดความรู
สูบุคลากรภายในสถาบัน
และเผยแพรสูสาธารณชน 

จัดกิจกรรมเผยแพรความรู
สูชุมชน 

กลยุทธ  มีการจัดกิจกรรม
เผยแพรความรู 

หลีกสูตร
ภาษาไทย 

มิถุนายน 
2554-
เมษายน 
2555 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  

ตัวบงชี้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
รายงานการประเมินตนเอง 

2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 :  
ระบบและกลไก
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ค ว ร มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร
ประเมินไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
กิ จก ร รมนั ก ศึ กษ า  และ
พัฒนาการสรางมาตรฐาน
คุณภ าพด า นศิ ลป ะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเปน
ที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

จัดทําแผนการนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการ
สอน 

กลยุทธ  หนวยงานแผนการ
นําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการ
สอน 

หลักสูตรภา
ไทย 

มิถุนายน 
2554-
เมษายน 
2555 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพที่ผูรับผิดชอบตัวบงชี้พิจารณาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  
ตัวบงชี้ 

 
แนวทางการพัฒนาตาม

รายงานการประเมินตนเอง 
2553(SAR) 

แนวทางการ
พัฒนา / โครงการ/

กิจกรรม 

สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 : 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ควรจัดทําระบบสารสนเทศ
ที่ใหขอมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ ง  9 
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ คุ ณ ภ า พ  
จั ด ห า ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น
เครือข ายการแลกเปลี่ ยน
เ รี ย น รู ด า นก า รป ร ะกั น
คุณภาพการศึกษาระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรม
รวมกัน 
 

จัดทําระบบสารสนเทศ
ของหลักสูตรภาษาไทย 

กลยุทธ  หนวยงานหลักมี
ระบบสารสนเทศ 

หลักสูตร
ภาษาไทย 

ตุลาคม -
ธันวาคม
2554 

นางรักษศิริ  ชุณหพนธ
รักษ 
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