
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานระดับคณะ 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
 

 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 

 
 
 

วันที่รายงาน  14  กันยายน  2559 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  หน้า 2 
 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา  2558  จัดท าขึ้นเพ่ือด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยคณะมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   การจัดท ารายงานประเมินตนเอง
เป็นการแสดงถึงสัมฤทธ์ิผลในการด าเนินงาน   และเป็นข้อมูลในการวางแผนในปีต่อไปนอกจากน้ียังเป็นข้อมูลของหน่วยงาน
ส าหรับรับการตรวจคุณภาพจากภายในและจากหน่วยงานภายนอก  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี  2558 จะเป็นประโยชน์ต่อโปรแกรมวิชา/
คณะ และมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการในการน าไปเป็นแนวทางเพื่อวางแผนพัฒนาระบบการบริหาร 
ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพทางการศึกษา  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข สถาบันที่
เน้นระดับปริญญาตรีโดยด าเนินงานตามภารกิจหลักท้ัง  4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบปีการศึกษา  2558  มีการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1การผลิตบัณฑิต  
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ  รวมทั้งสิ้น 13 ตัวบ่งช้ี 

 
ผลการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาใน 5 องค์ประกอบ 

จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี  มีคะแนนผลการประเมิน  4.03อยู่ในระดับคุณภาพดี โดยด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) มีผลการประเมิน 
2.69 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ ด้านกระบวนการ (Process) มีผลการประเมิน 4.86 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก  และด้าน
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output)  มีผลการประเมิน 3.78อยู่ในระดับดี  

 ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต   คะแนน 3.06 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี  2 การวิจัย    คะแนน     5    อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี  3 การบริการวิชาการ   คะแนน     5    อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี  4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน     5    อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี  5 การบริหารจัดการ   คะแนน   4.50  อยู่ในระดับคุณภาพด ี
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สรุปผลการประเมินตนเองระดับคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ระบุจ านวนข้อ/ตัวเลข) 
คะแนนการ
ประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.57 2.57 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 17.03 2.13 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 13.62 1.14 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

มนุษยศาสตร์ร้อยละ9.4 
ครุศาสตร์ร้อยละ  34.83 
ศิลปกรรมฯ ร้อยละ 90.86 
นิติศาสตร์ร้อยละ – 1.52 

2.50 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 
(ข้อ1 - 6) 

5 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 
(ข้อ1 - 6) 

5 

2.การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
(ข้อ1 - 6) 

5 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 37,512.03 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ 27.63 5 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 
(ข้อ1 - 6) 

5 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7 ข้อ 
(ข้อ1 - 7) 

5 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 
(ข้อ1 - 7) 

5 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 ข้อ 
(ข้อ1 - 5) 

4 

คะแนนรวมตัวบ่งช้ีองค์ประกอบท่ี 1-5 52.33 
คะแนนเฉลี่ย (= คะแนนรวมตัวบ่งช้ีองค์ประกอบท่ี 1-5/13) 4.03 
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ส่วนน า 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  ความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดตั้งเป็นคณะวิชาเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2518 ตามหลักสูตรการฝึกหัดครู  
ซึ่งได้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันอุดมศึกษา สอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
พ.ศ.2518 และท าการสอนวิชาชีพอ่ืนนอกเหนือจากวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ .ศ. 2527 (ฉบับปรับปรุง
แก้ไข) 

วิทยาลัยครูนครราชสีมา เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ .ศ. 2538 
ซึ่งท าให้สามารถเปิดสอนนักศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ขณะเดียวกัน คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ การปฏิบัติภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารงานแบบภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชา 11 ภาควิชา คือ  

1. ภาควิชาภาษาไทย  
2. ภาควิชาดนตรี  
3. ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  
4. ภาควิชานาฏศิลป์  
5. ภาควิชาภูมิศาสตร์  
6. ภาควิชาสังคมวิทยา  
7. ภาควิชาประวัติศาสตร์  
8. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  
9. ภาควิชาศิลปะ  
10. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
11. ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
ในช่วงเวลาที่มีการบริหารงานโดยภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจท่ีส าคัญในการผลิตบัณฑิต

ของสถาบัน ดังนี้  
1. สอนวิชาพื้นฐานในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ เสริมสร้างการ

เรียนรู้ในการปรับตนให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมมีวิธีการศึกษาหาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
2. ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ ในโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาจีน 

3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ ในโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศิลปศึกษา นาฏศิลป์  ดนตรี 

4. ผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์  
 ในเดือนสิงหาคม 2541 สถาบันมีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางด้านวิชาการภายในคณะ จากการ
บริหารแบบภาควิชาไปเป็นแบบโปรแกรมวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการประชุม และศึกษาดูงาน
ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันราชภัฏที่มีการริเริ่มการบริหารงานแบบ
โปรแกรมวิชาในหลายสถาบัน หลังจากน้ันได้แต่งตั้งกรรมการบริหารคณะ และกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามค าสั่งสถาบันราชภัฏนครราชสีมาที่ 478/2542 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2542 จึงมีผลท า
ให้การบริหารคณะเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารคณะแบบโปรแกรมวิชา อาจารย์ผู้สอนทุกคนสังกัดคณะ ท าหน้าท่ีสอนใน
รายวิชาต่างๆ ตามความถนัด ความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล ในโปรแกรมวิชาจะมีกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
ประกอบด้วยประธาน โปรแกรมวิชาและกรรมการ จ านวน 5-7 คน ท าหน้าที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตที่สังกัดโปรแกรม
วิชานั้นๆ  และในวันท่ี 15 มิถุนายน พ .ศ. 2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้เปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อมาในปีการศึกษา 2548 และปีการศึกษา 2555 ได้ด าเนินการ
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ปรับปรุงหลักสูตรส่งผลให้โปรแกรมวิชาในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีท้ังสิ้น 15 โปรแกรมวิชา 1 กลุ่ม
วิชา คือ 

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  5 ปี สาขาวิชาภาษาไทยและ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 

2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเปิดสอน  4 หลักสูตรแบ่งเป็น หลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตรได้แก่  
ครุศาสตรบัณฑิต( 5ปี) สาขาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และหลักสูตรศิลป  
ศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ   หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

3. โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นเปิดสอน 1 หลักสูตรคือ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
4. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์เปิดสอน 2หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

5. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ 
6. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์เปิดสอน  1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
7. โปรแกรมวิชาดนตรีเปิดสอน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาดนตรี 
8. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมเปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
9. โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์เปิดสอน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป ์
10. โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์เปิดสอน  1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์ 
11. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษาเปิดสอน1หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาศิลปศึกษา  
12. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  5 ปี สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
13. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาเปิดสอน 1 หลักสูตรคือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปีสาขาวิชาสังคมศึกษา 
14. โปรแกรมวิชาภาษาจีนเปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน 
15. โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา 
16. กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 
 

2.  ปรัชญาวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  
S  : Specialized  Ability มีความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะทาง 
M : Morality   มีคุณธรรมจริยธรรม 
I  : Intelligence   มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
L: Life  Long  Learning  มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
E: Emotional Quotient มีวุฒิภาวะทางอารมณ ์
 
ปรัชญา 

 สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม 
 Create  the  worthy  human – being  for  the  utmost  social  civilization  
 
 วิสัยทัศน ์

เป็นผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีบูรณาการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
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พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ           มีคุณธรรมน า

วิชาไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
2. ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาคณะ  สถาบัน  ท้องถิ่น  สังคม  และประเทศชาติ 
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อจัดการศึกษาสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
2.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและน าวิชาไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
3.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและหรือภาษาต่างประเทศอื่นในการ

ติดต่อสื่อสารและการประกอบอาชีพ รวมทั้งความสามารถด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ 
4.  เพื่อท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ สถาบัน ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 
5.  เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
6.  เพื่อท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
         คุณลกัษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค์ 

บัณฑิตเป็นผู้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและน าวิชาไปพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า มี
ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหรือภาษาต่างประเทศอื่น ในการติดต่อสื่อสาร และการประกอบอาชีพ 
มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีความซาบซึ้ง 
เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย และเข้าใจสังคมโลก 
 
3.   สภาพทางกายภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาคารที่รับผิดชอบโดยตรง 2หลัง ได้แก่ อาคาร 5 และอาคาร 26 
อาคาร 5 เป็นที่ท าการส านักงานคณะฯ ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน การพัฒนาสังคม และปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา สโมสรนักศึกษา ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการด้านภาษา รวมถึง
ห้องสมุดของโปรแกรมวิชาภาษาไทย 

อาคาร 26 (ศิลปะ)  เป็นห้องเรียนและห้องพักอาจารย์ศิลปะ 
อาคาร 9 บางส่วน เป็นห้องปฏิบัติการของโปรแกรมวิชานาฏศิลป์  โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ โปรแกรมวิชา

นิติศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์และเป็นห้องพักอาจารย์ 
อาคาร 12 บางส่วน เป็นห้องปฏิบัติการของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และเป็นห้องพัก

อาจารย์ 
อาคาร 27 บางส่วน เป็นห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส 
อาคาร 30 (อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์อาหาร) บางส่วน (ช้ัน1) เป็นห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาดนตรี และ

ห้องเรียนดนตรีไทย และดนตรีสากล 
 
ห้องต่าง ๆ ในแต่ละอาคาร 
อาคาร  5 
 1.  ห้องส านักงานคณะมนุษย์ฯ  จ านวน  3 ห้อง 
 2.  ห้องพักอาจารย ์   จ านวน  11 ห้อง 
 3.  ห้องปฏิบัติการภาษา   จ านวน  1 ห้อง 
 4.  ห้องสมุดโปรแกรมวิชาภาษาไทย  จ านวน  1 ห้อง 
 5.  ห้องสโมสรนักศึกษา   จ านวน  1 ห้อง 
 6.  ห้องประชุม    จ านวน  2 ห้อง 
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 7.  ห้องน้ าชายหญิง    จ านวน  6 ห้อง 
 
อาคาร 26 
 1.  ห้องเรียน    จ านวน  9 ห้อง 
 2.  ห้องพักอาจารย ์   จ านวน  4 ห้อง 
 3.  ห้องปฏิบัติการฝึกปฏิบัต ิ   จ านวน  3 ห้อง 
 4.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน  2 ห้อง  
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4.   โครงสร้างองค์การและการบริหาร 
แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร / องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

กรรมการบรหิารวชิาการ กรรมการประจ าคณะ 

 

รองคณบด ี
ฝ่ายวชิาการ 

 

-  กรรมการโปรแกรมวชิา/กลุม่วชิา 
-กรรมการ/คณะท างาน 

  
รองคณบดฝ่ีาย

วางแผนและพัฒนา 

ผูช้ว่ยคณบดี

ฝ่ายศลิปะและ
วฒันธรรม 

ผูช้ว่ยคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

ผูช้ว่ยคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

  

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิาร 

 
 

รองคณบด ี
ฝ่ายวจิัยและ

บรกิารวชิาการ 

 

 

 

 

รองคณบด ี
ฝ่ายพัฒนา

นักศกึษา 

 

 
หัวหนา้ส านักงานคณบดี 

-  งานธรุการ 
-งานพัสดุ 

-  งานบรกิารการศกึษา 
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5.   การบริหารจัดการหลักสูตร  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก ากับดูแลและบริหารจัดการหลักสูตรจ านวน 4 หลักสูตร คือ 1)หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต มี 7 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  สาขาวิชา
ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์   สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์    3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
4) หลักศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต      มี 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาทัศนศิลป์ นอกจากนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังก ากับดูแลและบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับคณะครุศาสตร์ คือหลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิตอีกจ านวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชานาฏศิลป์
ไทย สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก ากับดูแล
และบริหารจัดการหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 18  สาขาวิชา การบริหารจัดการสาขาวิชาของหลักสูตรอยู่ในรูปการบริหารงานวิชาการ
แบบโปรแกรมวิชา ดังนี ้

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทยบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ) และสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ) 
2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ) 

และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ) 
3. โปรแกรมวิชาภาษาจีน บริหารจัดการสาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ) 
4. โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ) 
5. โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์บริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษ์ศาสตร์ (ศศ.บ) 
6. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมบริหารจัดการสาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ศศ.บ) 
7. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์บริหารจัดการสาขาวิชานิติศาสตร์(น.บ.) 
8. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์บริหารจัดการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ)  
9. โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์บริหารจัดการสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
10. โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์บริหารจัดการสาขาวิชาทัศนศิลป์(ศป.บ) 
11. โปรแกรมวิชาดนตรีบริหารจัดการสาขาวิชาดนตรี (ค.บ.) 
12. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์บริหารจัดการสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ค.บ.) 
13. โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยาบริหารจัดการสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.) 
14. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาบริหารจัดการสาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
15. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษาบริหารจัดการสาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.) 

 
กลุ่มวิชา 1 กลุ่มวิชา 
1. กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 
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6.   จ านวนบุคลากร 
จ านวนบุคลากร มีบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 161.5คน (ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน นับเป็น 0.5 คน) มี

รายละเอียดดังนี้ 
 

สังกัดหน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ  

รวม 
ลา 

ศึกษา
ต่อ 

ปฏิบัต ิ
งานจริง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ. 

โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร ์ - 10 5 11 4 - 15 1 14 
โปรแกรมออกแบบนิเทศศิลป ์ 1 5 - 5 - 1 6 - 6 
โปรแกรมทัศนศิลป ์ 1 5 1 6 1 - 7 1 6 
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ - 6 - 5 1 - 6 - 6 
โปรแกรมภาษาไทย - 12.5 3.5 15 1 - 16 2 14 
โปรแกรมภาษาอังกฤษ 2 23 11 30 6 - 36 5 31 
โปรแกรมภาษาญี่ปุ่น 3 3 2 8 - - 8 1 7 
โปรแกรมภาษาจีน 0 7.5 - 7.5 - - 7.5 2 5.5 
โปรแกรมการพัฒนาสังคม - 4 1 4 1 - 5 - 5 
โปรแกรมนิติศาสตร ์ - 8 - 7 1 - 8 - 8 
โปรแกรมดนตร ี 2 7 - 9 - - 9 - 9 
โปรแกรมสังคมศึกษา - 8 2 9 1 - 10 2 8 
โปรแกรมศิลปศึกษา - 7 1 6 2 - 8 1 7 
โปรแกรมนาฏศิลป ์ - 8 1 7 2 - 9 1  8 
โปรแกรมปรัชญา ศาสนา และ     
เทววิทยา 

- 8 1 8 1 - 9 - 9 

กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส - 2 - 2 - - 2 - 2 
รวม 9 125 27.5 139.5 21 1 161.5 16 145.5 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเอง 

 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ผู้ก ากับดูแลรองคณบดีฝ่ายวิชาการ :  ดร.มาลินี  ไพบูลย์นุกูลกิจ   
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม : อ.รัตติกร  ศรีชัยชนะ 

โทรศัพท์ 081-454-6004 
           081-669-4623 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางอัญชลี แต่งเมือง , นางสาวทิพสุธา ชันษา โทรศัพท ์098-129-9737 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  
 
วิธีการค านวณ 

 
คะแนนท่ีได้  =   
 
 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนจ านวนทั้งสิ้น  21 หลักสูตรแบ่งเป็น ระดับ
ปริญญาตรีจ านวน  18 หลักสูตร และ ระดับปริญญาโท  3 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตรดังนี ้
 

หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

คะแนนผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การ
ก ากับ

มาตรฐาน 
(ผ่าน() 

/ 
ไม่ผ่าน() 

2. 
บัณฑิต 

3. 
นักศึกษา 

 

4. 
อาจารย์ 

5. หลักสูตร 
การเรียนการ

สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

6. สิ่ง
สนับสนุน

การ
เรียนรู้ 

 

ค่าเฉลี่ย
ผลการ
ประเมิน
หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 3.90 2.33 1.39 2.63 2.00 2.42 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 3.83 2.00 1.83 2.88 2.00 2.51 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

 4.00 2.33 2.44 2.75 2.00 0.00 

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น 

 
4.11 3.00 3.11 2.00 2.00 2.81 

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

 3.70 2.00 1.33 2.75 2.00 2.34 

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ 
ศาสตร ์

 4.06 3.00 2.74 3.00 3.00 3.10 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม 

 ไม่มี
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

3.00 2.59 3.50 4.00 0.00 

8. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป ์

 4.46 2.67 3.30 3.13 2.00 3.18 

9. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ์

 3.63 3.33 2.74 2.63 3.00 3.00 

10. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 2.69 2.33 1.89 1.88 3.00 2.20 

11. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร ์

 3.63 3.00 2.33 3.25 3.00 3.02 

12. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 3.95 2.00 2.51 2.63 2.00 2.61 

13. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

 4.07 2.00 2.96 2.75 3.00 2.85 

14. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา 

 3.64 3.67 3.63 4.25 4.00 3.86 

15. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตร ี

 2.96 2.33 2.11 2.88 2.00 2.52 

16. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏศิลป ์

 4.29 3.00 3.30 2.50 2.00 3.04 

17. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปศึกษา 

 3.52 2.67 3.15 3.25 2.00 2.88 

18. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนศึกษา 

 ไม่มี
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

2.33 2.96 2.75 2.00 2.63 

ระดับปริญญาโท 
1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ 

 3.98 1.00 2.67 2.38 2.00 2.34 

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา 
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 4.32 2.67 3.99 3.00 4.00 3.43 

3. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 3.08 3.00 3.36 3.25 3.00 3.17 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนของหลักสูตร 53.91 

คะแนนประเมิน(ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร/จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ) 
53.91/21 

2.57  
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

2.50 2.57 2.57 บรรลุเป้าหมาย  
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1.คณะควรมีระบบติดตาม การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงจากการไป 
ศึกษาต่อหรือเกษียณอายุราชการ ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  หน้า 16 
 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ :  ดร.มาลินี  ไพบูลย์นุกูลกิจ   โทรศัพท ์081-454-6004 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นางสาวทิพสุธา  ชันษา โทรศัพท ์089-155-4956 
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  

 
 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
             คะแนนท่ีได ้   = 
 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนจ านวนทั้งสิ้น 21หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด จ านวน 161.5 คน อาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก จ านวน  27.5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02 รายละเอียดดังนี้ 

 
 
ที่ หลักสูตร 

วุฒิการศึกษา อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

คิดเป็นร้อยละ ตร ี โท เอก รวม 

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 0 12.5 3.5 16 21.87 

2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 2 23 11 36 30.55 

3. โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 3 3 2 8 25 

4. โปรแกรมวิชาภาษาจีน 0 7.5 0 7.5 0 

5. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 0 10 5 15 33.33 

6. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 0 8 0 8 0 

7. โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 0 6 0 6 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 ×5 
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8. โปรแกรมวิชาดนตรี 2 7 0 9 0 

9. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 0 8 2 10 20 

10. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 0 7 1 8 12.5 

11. โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป ์ 1 5 0 6 0 

12. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 0 8 1 9 11.11 

13. โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ 1 5 1 7 14.28 

14. โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 0 8 1 9 11.11 

15. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 0 4 1 5 20 

16. กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 0 2 0 2 0 

รวม 9 125 27.5 161.5 17.03 

 

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =                                                        =  

 
 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
             คะแนนท่ีได ้   =                                                                             =                                                                       
                                                                                                                          
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ15  ร้อยละ 17.03 2.13 บรรลุเป้าหมาย 
 
 

หลักฐานอ้างอิง  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 

มส.1.2-1 สรุปจ านวนคณาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  
  

27.5 x 100 

            161.5 

17.03 
40 ×5 

17.03 

2.13 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ :  ดร.มาลินี  ไพบูลย์นุกูลกิจ   โทรศัพท ์081-454-6004 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวทิพสุธา  ชันษา โทรศัพท ์089-155-4956 
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =  
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
             คะแนนท่ีได ้   = 
 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนจ านวนทั้งสิ้น21หลักสูตรมีอาจารย์ประจ า
คณะทั้งหมด จ านวน 161.5 คน  มีอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ13.62รายละเอียดดังนี ้

 
 

 
ที่ 

โปรแกรมวิชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ท่ีมีด ารง

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการคิดเป็น

ร้อยละ 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย 15 1 0 0 16 6.25 

2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 30 6 0 0 36 16.67 

3. โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น 8 0 0 0 7 0.00 

4. โปรแกรมวิชาภาษาจีน 7.5 0 0 0 5.5 0.00 

5. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 11 4 0 0 15 26.67 

6. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 7 1 0 0 8 12.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

X5 
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7. โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ 

5 1 0 0 6 16.67 

8. โปรแกรมวิชาดนตรี 9 0 0 0 9 0.00 

9. โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 9 1 0 0 10 10.00 

10. โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา 6 2 0 0 8 33.33 

11. โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป ์ 5 0 1 0 6 16.67 

12. โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 7 2 0 0 9 22.22 

13. โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ 6 1 0 0 7 14.28 

14. โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา 
และเทววิทยา 

8 1 0 0 9 11.11 

15. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 4 1 0 0 5 20.00 

16. กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 2 0 0 0 2 0.00 

รวม 139.5 21 1 0 161.5 13.62 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =                                                        = 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
             คะแนนท่ีได ้   =                                                        = 

 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 13.62 1.14 ไม่บรรลุเป้าหมาย  

หลักฐานอ้างอิง  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 

มส.1.3-1 ข้อมูลสรุปอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
  

 

22x 100 

161.5 

13.62 
60 

           X5 

13.62 

1.13 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ :  ดร.มาลินี  ไพบูลย์นุกูลกิจ   
 

โทรศัพท ์
 

ผู้จัดเก็บข้อมูลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม : อ.รัตติกร  ศรีชัยชนะ โทรศัพท ์081-6694623 
เกณฑ์การประเมิน 

ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน ามาเทียบกับค่าความต่าง
ทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าท่ีก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5  
 ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  
 ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hour : SCH)ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
กับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนเสร็จแล้ว (หมดตาม
ก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน)  

โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 
  SCH = ∑nici 
  เมื่อ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
        ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชา i 
2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  = 
 
 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา   ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้
เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี  +  FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี  +  (2 × FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ = FTES ระดับปริญญาตรี  +  (1.8 × FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8:1 
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20:1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20:1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25:1 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 
จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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7. นิติศาสตร์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25:1 

 
สูตรการค านวณ 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ ตามสูตร 
 
  
 
 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้
 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10            คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน  
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20  ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้  
 
  คะแนนท่ีได้  =   
 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

หลักสูตร กลุ่มสาขา ค่า FTES อัตราส่วนนักศึกษา
ต่ออาจารย์ 

ร้อยละความ
แตกต่างจาก

เกณฑ์มาตรฐาน 

คะแนนประเมิน 

1. กลุ่มครุศาสตรบัณฑิต  2224.77 30:1 34.83 0 
2. กลุ่มสังคมศาสตร์/

มนุษยศาสตร ์
 1928.3 25:1 9.4 5 

3. กลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

 183.25   8:1 90.86 0 

4. กลุ่มนิติศาสตร ์  393.92   50:1 -1.52 5 
รวม  4730.24   10 

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน  1182.56   2.5 
 
หมายเหตุ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) คือจ านวนนักศึกษาที่ได้รับจากการก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จ านวน
หน่วยกิตมาตรฐาน คือ 
    - ระดับปริญญาตรี 1 FTES  =    5,066 หน่วยกิต/ปีการศึกษา 
   - ระดับบัณฑิตศึกษา 1 FTES  =    159    หน่วยกิต/ปีการศึกษา 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

3 คะแนน 2.5 คะแนน 2.5 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย  

(20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1) 
10 x 5 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน    
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

x 100 
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หลักฐานอ้างอิง  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 

มส.1.4-1 
มส.1.4-2 

 

- สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
- ตารางสรุปค่า FTES คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2558 
  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
1. สัดส่วนของนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะกลุ่มครุศาสตร์และกลุ่มศิลปกรรม

ศาสตร์ ท้ังนี้เนื่องมาจากการรับนักศึกษาครุศาสตร์เกินจ านวนในช่วง 4-5 ปี ท่ีผ่านมา  ฉะนั้นจึงควรมีการรับนักศึกษาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันได้มีนโยบายในการจ ากัดจ านวนรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนแล้ว 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ผู้ก ากับดูแล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา : อาจารย์วนัด  อ่างสุวรรณ  โทรศัพท ์083-3353779 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  นางสาวกานดา  วัชรินทร์รัตน์ และสโมสรคณะมนุษยศาสตร์ฯ โทรศัพท ์081-1207484 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ 
        ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน(มส .1.5-1.1) และให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษา มีการจัดท าคู่มือนักศึกษาแจกให้นักศึกษาแรกเข้า(มส .1.5-1.2) 
เพื่อให้นักศึกษาแรกเข้าได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษาและ
ข้อมูลส าคัญ ส าหรับการศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ นอกจากนี้ในแต่ละ
หลักสูตรยังมีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้ารับ
การศึกษาและช้ีแนะแนวทางทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตาม
ก าหนดการนัดหมาย ท่ีระบุไว้ในตารางเรียนของแต่ละภาคการศึกษา 
นอกจากน้ียังมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษา เช่น ระบบที่ปรึกษาออนไลน์ Facebook, Line, e-mail และ
โทรศัพท์ Hot line รองคณบดี (มส.1.5-1.3) 
       คณะมกีารจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ประจ าปกีารศึกษา 
2558(มส.1.5-1.4)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความรู้จักคณะ
ผู้บริหาร อาจารย์ และสโมสรนักศึกษา นอกจากนี้ทางคณะได้เชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและการปรับตัวเพื่อเข้าศึกษา 
และมีการบรรยายทางด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ช่องทาง
ทุนการศึกษา และการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

มส.1.5-1.1  
- ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี
การศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
มส.1.5-1.2  
- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
มส.1.5-1.3  
- Facebook คณะฯมนุษยศาสตร์ฯ 
Hot line รองคณบด ี
มส.1.5-1.4 
- โครงการปฐมนิเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2558  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
       คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์กีารด าเนินการ ในสว่นของ
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา โดยท าหน้าท่ีด าเนินการเป็น
ช่องทางในการให้ข่าวสาร และเป็นส่วนกลางในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การแจ้งเวียนหนังสือทางระบบสารบรรณคณะฯ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ (มส .1.5-2.1)จดหมายข่าวคณะฯ (มส .1.5-
2.2)Facebookของคณะฯhttp:// Facebook.com/คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (มส .1.5-2.3) Facebook ของสโมสรคณะฯ 
http://Facebook.com/สโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มส.1.5-2.1 
- ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
คณะ 
มส.1.5-2.2 
- จดหมายข่าวมนุษยสัมพันธ์ 
มส.1.5-2.3 
- Facebook ของคณะฯ 
มส.1.5-2.4 
- Facebook ของสโมสรคณะฯ 
มส.1.5-2.5เว็บไซต์คณะฯ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ แหล่งงาน และ

http://facebook.com/����ä���������ʵ������ѧ����ʵ��
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(มส.1.5-2.4)และเว็บไซต์คณะฯ http://www.human-nrru.com 
(มส .1.5-2.5)เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร และเป็นแหล่งงานหารายได้พิเศษระหว่างการศึกษา 
       นอกจากน้ีคณะมทุีนสนับสนุนให้กับนักศึกษาท่ีเรยีนด ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์ แต่มีความสนใจที่จะท างานหารายได้ระหว่างเรียน โดยมีทุน
ดังนี้ (มส.1.5-2.6) 
1. ทุนคณะมนุษย์เสริมโอกาส 
2. ทุน To Be Number One 
         3. ทุน พล.ต.ต.พงษ์วุฒิ  พงษ์ศรี 

ข่าวสารกิจกรรม 
มส.1.5-2.6 
- ภาพการรับทุนต่างๆ ในคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 
       คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรต์ระหนกัถึงความส าคัญของ
การเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพหลักจากการส าเร็จ
การศึกษาด้วยการมอบหมายให้แต่ละหลักสูตรจัดกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ลักษณะการ
ท างานในสาขาอาชีพท่ีสัมพันธ์กับหลักสูตรและได้ฝึกปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงซึ่งจะท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษา (มส .1.5-3.1) 
นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดย
เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานหรือ
ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ มาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ การสมัครงาน รวมไปถึงการใช้ชีวิตของวัยท างานเป็นต้น (มส .1.5-
3.2) 

มส.1.5-3.1 
- โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
มส.1.5-3.2 
- โครงการและก าหนดการปัจฉิม
นิเทศของมหาวิทยาลัย 
 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
       คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรร์ว่มกับมหาวิทยาลยัไดท้ าการ
ให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเมินระดับความ 
พึงพอใจต่อการบริการแก่นักศึกษาปริญญาตรีในด้านต่างๆ โดยภาพรวม
ดังนี ้
          1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-4 ประเมินผลการจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ 
มาก ผลคะแนนประเมิน 4.08 (มส.1.5-4.1) 
2. นักศึกษาช้ันปีท่ี 2-4 ประเมินผลการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ี
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ มาก ผลคะแนนประเมิน 4.01 
(มส.1.5-4.1) 
 3. ผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจ มาก ผลคะแนนประเมิน 
4.3(มส.1.5-4.2) 

มส.1.5-4.1 
- รายงานการส ารวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
มส.1.5-4.2 
- รายงานผลการจัดกิจกรรมฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
 

 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการ
ให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าผลการประเมินคุณภาพของการ

มส.1.5-5.1 
- รายงานผลโครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าสู่
หน่วยงานภาครัฐ 

http://www.human-nrru.com/
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จัดกิจกรรมและการจัดบริการมาปรับปรุงพัฒนา เพื่อส่งให้ผลสูงขึ้น ซึ่ง
ผลในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจ มาก ผลคะแนนประเมิน 
4.3(มส .1.5-4.2)และมีความคิดเห็นว่าจากผลส ารวจของคณะฯควรจัด
กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถต่อการหางานท าและการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น โดยมีข้อมูลดังนี้ (มส.1.5-4.1) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. ภาษาอังกฤษ 3,085 34.03 
2. การอบรมทักษะการประกอบอาชีพ 2,276 25.11 
3. คอมพิวเตอร์ 1,508 16.64 
4. การอบรมคุณธรรมจริยธรรม 861 9.50 
5. การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 1,280 14.12 
6. อ่ืนๆ 55 0.61 

       จากข้อมลูดงักลา่วทางคณะจึงไดเ้ห็นความส าคัญของการพัฒนา
ความรู้ก่อนจบการศึกษา จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
คัดเลือกเข้าสู่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพ่ิมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
การท างานท่ีนอกเหนือจากการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยการอบรม
ดังกล่าวได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ กฎหมาย ความรู้ทั่วไป และการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมฯ มีระดับความพึงพอใจถึง มากท่ีสุด ผลคะแนน
ประเมิน 4.86 ซึ่งถือได้ว่ามีมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา และทางคณะฯ จึงได้เร็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดโครงการ
นี้ข้ึนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ก่อน
จบการศึกษาแก่นักศึกษา และศิษย์เก่าต่อไป (มส.1.5-5.1) 

 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า เช่น 
ช่องทางแหล่งงานโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และโครงการ
อบรมต่างๆ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook ของ
คณะฯ (มส .1.5-6.1) เว็บไซต์ของคณะฯ (มส .1.5-6.2)นอกจากน้ีทาง
คณะยังได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่หน่วยงานภาครัฐ 
แก่ศิษย์เก่า จ านวน 66 คน เพื่อพัฒนาความรู้ และบุคลิกภาพพร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน(มส .1.5-2.7) และได้ส่งเสริม
สนับสนุนศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ที่ท าคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 
สร้างช่ือเสียงให้กับคณะ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
โดยมีคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อเข้ารับรางวัลในวันวิชาการคณะมนุษย์ฯ 
จ านวน 7 คน (มส.1.5-6.3) 

มส.1.5-2.3 
- Facebook ของคณะฯ 
มส.1.5-6.1 
- เว็บไซต์ของคณะฯโครงการอบรม 
แหล่งงาน 
มส.1.5-5.1 
- รายงานผลโครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าสู่
หน่วยงานภาครัฐ 
มส.1.5-6.2 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ภาพการมอบ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       1. คณะฯ ควรมีการน าผลการพัฒนาการให้บริการและให้ข้อมูลมาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ผู้ก ากับดูแลรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา : อาจารย์วนัด  อ่างสุวรรณ  โทรศัพท ์083-3353779 
ผู้จัดเก็บข้อมูลนางสาวกานดา  วัชรินทร์รัตน์ และสโมสรคณะมนุษยศาสตร์ฯ โทรศัพท์ 081-1207484 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
       คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรไ์ดแ้ตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท า ตดิตาม
และประเมินผลแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตัวแทนอาจารย์แต่ละหลักสูตร 
และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (มส .1.6-1.1)โดยคณะกรรมการมีหน้าท่ีใน
การจัดท าแผนให้เป็นไปตามคุณลักษณะนักศึกษาคณะฯ และสอดคล้อง
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ด้าน โดยให้สโมสรนักศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน ซึ่งในการ
ประชุมดังกล่าวนายกสโมสรเสนอให้ปรับเรื่องวันท่ีในการจัดกิจกรรม To Be 
Number One ออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2559 เนื่องจากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
มีกิจกรรมกีฬาตะโกราย มติที่ประชุม เห็นชอบ (มส.1.6-1.2)(มส.1.6-1.3) 
       จากน้ันอาจารย์หรอืนักศึกษาผู้รบัผดิชอบโครงการด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น ทบทวนประเมินผล รายงานผล และน าผลการประเมิน
หรือข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่อคณะกรรมการจัดท า
แผนฯ เพื่อปรับปรุงในครั้งถัดไป 

มส.1.6-1.1 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท า ติดตามและประเมินผล
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 
มส.1.6-1.2 
- วาระประชุมสโมสรนักศึกษา
วาระพิจารณาแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558 
มส.1.6-1.3 
- แผนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
คณะกรรมการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2558 ได้มีการประชุมเพื่อวางแผน ในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม โดย
มอบหมายให้อาจารย์หรือสโมสรนักศึกษาด าเนินการจัดโครงการให้เป็นไปตาม
แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบขั้นตอน และสอดคล้องคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน

มส.1.6-2.1 
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 
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ดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรมได้มีการจัดโครงการ 
1.1โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 

2558 ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 
1.2โครงการประกวดดาว-เดือน มนุษยศาสตร์ฯ วัยใส สืบสานวัฒนธรรม

โคราชบ้านเอ๋ง ประจ าปีการศึกษา 2558 วันท่ี 7 กันยายน 2558 
    1.3 โครงการถนนเยาวชนปลอดยาเสพติด To Be Number One

ประจ าปีการศึกษา 2558 
    1.4 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียน

วันเข้าพรรษา 
2. ความรู้ได้มีการจัดโครงการ 
2.1โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2558  คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
2.2 โครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิต-นักศึกษา ครั้งท่ี 8 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 
2.3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าสู่หน่วยงานภาครัฐ 
3. ทักษะทางปัญญาได้มีการจัดโครงการ 

3.1โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าสู่หน่วยงานภาครัฐ 
3.2 โครงการค่ายมนุษยศาสตร์ฯ อาสาพัฒนาชุมชนครั้งท่ี 2 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบได้มีการจัด

โครงการ 
4.1โครงการประกวดดาว-เดือน มนุษยศาสตร์ฯ วัยใส สืบสานวัฒนธรรม

โคราชบ้านเอ๋ง ประจ าปีการศึกษา 2558 วันท่ี 7 กันยายน 2558 
4.2โครงการถนนเยาวชนปลอดยาเสพติด To Be Number One 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
4.3โครงการมนุษยศาสตร์สายสัมพันธ์ ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 19 มีนาคม 

2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลนครราชสีมา 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้มีการจัดโครงการ 
5.1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกเข้าสู่หน่วยงานภาครัฐ

เป็นโครงการอบรมความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไป 
 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะให้แก่นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา โดยสอดแทรกทักษะ
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาใน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 (มส .1.6-3.1)เพื่อให้
นักศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในบทบาทหรือหน้าที่ของสโมสร
นักศึกษาและทบทวนแผนพร้อมทั้งโครงการหรือกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สโมสรนักศึกษา ได้

มส.1.6-3.1 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 
2558 
มส.1.6-3.2 
- โครงการให้ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมวิชารัฐประศาศาสน
ศาสตร์ 
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ปรับปรุงวิธีการในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ีโปรแกรมวิชารัฐประศาศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559 (มส.1.6-3.2) 

 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
    คณะผู้บริหารชุดเดิม ประจ าปีการศึกษา 2557 ได้ให้พูดถึงปัญหาที่ผ่านมา
และข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อรองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2558 ไว้ดังน้ี  
1. นักศึกษาในคณะขาดความสัมพันธ์กัน ดังนั้นมีกิจกรรมร่วมกันให้มากยิ่งข้ึน 
2. นักศึกษาขาดความสามัคคีในระดับคณะดังนั้นรูปแบบ วิธีการควรจัดให้มี
ความสนใจ เชิญนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้ามามีส่วนร่วม 
       ดงัน้ันรองคณบดฝีา่ยพัฒนานกัศึกษาจึงไดน้ าข้อแสนอแนะท่ีควรปรบัปรงุ
ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และพัฒนาแผนปฏิบัติการ ณ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท อ าเภอวังน้ าเขียว 
เพื่อทบทวนแผน และปรับปรุงแผน (มส.1.6-4.1)โดยมติที่ประชุมเสนอให้มีกีฬา
บุคคลากรและนักศึกษา ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2558 
ให้รองคณบดีฯ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการสโมสร 
ร่วมกันคิดถึงรูปแบบ และวิธีการที่จะด าเนินการปรับปรุง ซึ่งรองรองคณบดีฯ 
และคณะกรรมการสโมสรได้ประชุมและมีข้อแก้ไขในการจัดโครงการดังนี้ 
         1. โครงการค่ายมนุษยศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชนครั้งท่ี 2 ให้เชิญตัวแทน
นักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมและมีกิจกรรมร่วมกัน 
2. โครงการ To Be Number One ให้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Open House
หลังจากท่ีผ่านมาจัดในหอประชุมซึ่งมีผู้เข้าชมค่อนข้างน้อย  โดยในปีนี้ให้จัด
กิจกรรมในรูปแบบท่ีโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเข้ามาร่วม และต้องจัดให้ตรงกับวัน
วิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯจะได้มีนักศึกษา คณาจารย์ในคณะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น และเห็นศักยภาพและการสร้างเครือข่ายของการ
จัดกิจกรรม 
3. โครงการพี่น้องสัมพันธ์ ของคณะฯ ให้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใน
คณะฯ ได้รู้จักกันมากขึ้น โดยมีกิจกรรรมสันทนาการร่วมกันในระดับคณะ 
(มส.1.6-4.2) 
ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการทางคณะฯ ได้ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       จากน้ันรองคณบดฝีา่ยพัฒนานกัศึกษาไดน้ าผลในการจัดกิจกรรมดงักลา่ว
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะรับทราบและจะน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2559 ต่อไป(มส .1.6-
4.3) 
 

มส.1.6-4.1 
- บันทึกการประชุมณ อ าเภอ 
วังน้ าเขียว วาระหารือ เรื่อง การ
แก้ไขปัญหาการพัฒนานักศึกษา
คณะฯ 
มส.1.6-4.2  
- บันทึกการประชุม ณ ห้อง
ประชุม 524วาระหารือ เรื่อง 
โครงการฯ 
มส.1.6-4.3 
- บันทึกการประชุมณห้องประชุม 
524วาระแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
       คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรไ์ดม้อบหมายให้คณะกรรมการจัดท า 
ติดตามและประเมินผลแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจักกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ (มส.1.6-5.1) 
 1. ความร่วมมือของนักศึกษาในระดับคณะอยู่ในระดับพอใช้ 

มส.1.6-5.1 
- บันทึกการประชุม ณ ห้อง
ประชุม 524วาระแจ้งเพื่อทราบ 
เรื่อง ผลการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้น าผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
ดังนี้ (มส.1.6-6.1) 
1. เพิ่มตัวช้ีวัดและเป้าประสงค์โครงการ To Be Number One สูงข้ึน 
2.เพิ่มโครงการม่วน น า กัน มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ เพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคีในคณะฯ 
3. เพิ่มตัวช้ีวัดและเป้าประสงค์โครงการค่ายมนุษยศาสตร์ฯ อาสาพัฒนาชุมชน
ครั้งท่ี 3 สูงข้ึน 

มส.1.6-6.1 
- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2559 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 
คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
คณะฯ ควรมีระบบการติดตามผลประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการในระดับโปรแกรมวิชาให้มีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ :อ.ดร.อนุจิตร  ชิณสาร โทรศัพท0์83-094-6554 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวรฉัตร  แก้วกูร โทรศัพท ์083-363-2089 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้วาง
แนวทางในการจัดท าระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
วิจัยส าหรับบุคลากรในคณะ ผ่านทางเว็บไซด์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท่ีhttp://www.human-nrru.com/ และทางเว็บไซด์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ี 
http://www.old.nrru.ac.th/rdi/ ดังนี ้
1.มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่มีความทันสมัย 
2.มีฐานข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่หลากหลายและ
ทันสมัย 
3.มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
    ส าหรับการด าเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นระบบที่มีการจัดเก็บข้อมูลทุนวิจัยของ
บุคลากรในคณะฯ และประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนสนับสนุนทุนวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นระบบสารสนเทศท่ีมีความเช่ือมโยงกับระบบ
สารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศกับหน่วยงานภายนอก  โดยมีการ
มอบหมายให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของคณะ  ท า
หน้าท่ีด าเนินการจัดท าให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ นอกจากน้ียังมีการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้คณาจารย์และนักวิจัยของคณะฯเข้าไปใช้ประโยชน์ระบบ
สารสนเทศ 
   นอกจากนี้เนื่องจากการด าเนินงานด้านการวิจัยมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีต้อง
มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยเนื่องจากงานวิจัยท่ีต้องสามารถน าไปสู่การประยุกต์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีความทันสมัย โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการด าเนินการติดตามและตรวจสอบข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอและรายงานให้คณะกรรมการบริหารคณะฯทราบ รวมทั้งรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯเพื่อน าค าแนะน ามาสู่การปรับปรุงแลพัฒนาด้าน
ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของคณะฯให้มีประสิทธิภาพ  

มส.2.1-1.1  
- เว็ปไซต์ของคณะ
http://www.human-
nrru.com/ 
มส.2.1-1.2 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
มส.2.1-1.3 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
รายงานการประชุมคณาจารย ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 
2 

http://www.human-nrru.com/
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 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ

การผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดการ
น าเสนอผลงานวิจัย  และการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ในงานวันวิชาการ
มนุษยศาสตร ์

-จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนซึ่งทางคณะ
ด าเนินงานมีการศึกษาบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลท้องถิ่นของพื้นที่ส าหรับ
การวิจัยและบริการวิชาการเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ที่ด าเนิน
งานวิจัยท้องถิ่นในมิติต่างๆที่ต้องการข้อมูลในการน ามาสู่การหาประเด็นการวิจัย 
โดยคณะฯจะด าเนินการประสานท้องถิ่น จัดท าฐานข้อมูลท้องถิ่นร่วมกับปราชญ์
ชาวบ้าน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับการวิจัยของนักวิจัย ซึ่งการด าเนินงาน
ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชนได้เร็วมาก
ขึ้น  

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักใน
ความส าคัญของการวิจัยที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการวิจัยควบคู่ไป
การจัดการเรียนการสอน โดยได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงจาก
คณะฯเพื่อสนับสนุนการจัดการสอนเพื่อจัดหาแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรูปแบบของห้องสมุดของโปรแกรมวิชาและจัดการ
น าเสนอผลงานการวิจัยของบุคลากรในวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย และผลงานด้าน
อื่นๆของแต่ละโปรแกรมวิชา 

นอกจากน้ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณ
ส่วนหน่ึงให้กับโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์และโปรแกรมวิชาศิลปศึกษาเพื่อเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาของโปรแกรมวิชา 

 

มส.2.1-2.1  
- ภาพถ่ายแหล่งสืบค้นข้อมูล 
หนังสือ แหล่งตีพิมพ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านการวิจัย 
มส.2.1-2.2   
- แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
มส.2.1-2.3  
- โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ชุมชน 
มส.2.1-2.4  
- เว็ปไซด์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
 

 3 จัดสรรงบประมาณของคณะ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีการศึกษา 2558 
ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณประจ าปีของคณะ  เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา โดยมีการจัดท าเป็นประกาศเรื่องการ
ส่งเสริมศักยภาพการท าวิจัยส าหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ซึ่งมีหัวข้อท่ีว่าด้วยเรื่องการก าหนดเกณฑ์ของผู้ที่มีคุณสมบัติรับทุนสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และด าเนินการคัดเลือกและจัดสรรทุนให้แก่หัวข้องานวิจัยตามความ
เหมาะสมซึ่งในปีการศึกษา 2558มีอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ จ านวน 13 คนตามประกาศรายช่ืออาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุน
สนับสนุนทุนวิจัยอีกจ านวน 35 ทุน 
      นอจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการด าเนินงานด้านการ 
วิจัยโดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่าย

มส.2.1-3.1 
- แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
มส.2.1-3.2 
- ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
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พัฒนาท้องถิ่น(สกว) ในการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะมีอาจารย์ท างานวิจัยด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีก 10 ท่าน ภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว 
ทั้งนี้ส าหรับการด าเนินงานจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีการด าเนินงานภายในและ
การด าเนินงานร่วมกับองค์กรภายนอก จะมีคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนงานวิจัย
ของคณะฯที่เกี่ยวข้องจ านวน3 ชุดประกอบด้วย 
1.คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหน้าที่ในการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ส าหรับ
อาจารย์และนักศึกษารวมถึงทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการตีพิมพ์ด้วย 
2.คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มีหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง พิจารณา
หลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยระดับคณะให้ด าเนินงานไปอย่างมี
ทิศทาง 
3.คณะกรรมการกลั่นกรองทุนวิจัยและพิจารณาทุนโครงการวิจัยส าหรับ
นักศึกษาและอาจารย์ โดยมีหน้าท่ีในการพิจารณาแบบเสนอโครงร่างงานวิจัยท้ัง
ในส่วนของอาจารย์และนักศึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานวิจัย
และพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับ
กระบวนการท าวิจัยให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการด าเนินงานของคณะกรรมการทั้งสามชุดจะท างานท่ีสอดประสานกัน
เพื่อให้การด าเนินงานวิจัยของคณะฯมีความคุ้มค่ามีประโยชน์ทางวิชาการและ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
งบประมาณที่จัดสรรให้อย่างเหมาะสม 
 

มส.2.1-3.3  
- ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เรื่องรายชื่อผู้ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับ
นักศึกษาประจ าปีงบประมาณ
2559 
มส.2.1-3.4 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย 
มส.2.1-3.5 
 - บันทึกลงนามความร่วมมือใน
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น(สกว)
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
จากแผนงบประมาณประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติส าหรับอาจารย์และนักศึกษา โดยจัดท าประกาศว่าด้วย
เรื่องการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อสรรหาผู้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (มส.2.1-4.1  ) 
โดยในปี 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ 

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้  
ที่ ชื่อ ผลงาน แหล่งข้อมูล 

น าเสนอ/เผยแพร่/
ตีพิมพ์ 

จ านวน
เงิน 

1. ผศ.ดร.สายสุนีย์  
เติมสินสุข 

Development 
of a Blended 
Unstructional 
Model via 
Weblog to 
Enchance 
English 
Summary 

งานประชุม The 
IAFOR 
International 
Conference on 
Education 
8 – 10 มีนาคม 
2558 
 

30,000 

มส.2.1-4.1   
- ประกาศว่าด้วยเรื่องการให้ทุน
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
มส.2.1-4.2 
- รายงานสรุปผลการตีพิมพ์
เผยแพร่ของคณาจารย์ปี 2558 
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Writing 
Abilities of 
The 
Undergraduat
e Students 

2. โปรแกรมวิชา
ทัศนศิลป์ 

ผลงาน
สร้างสรรค์
ทางด้านศิลปะ 

โครงการประกวด
งานจิตรกรรม
เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งท่ี 1 และ งาน
ประติมากรรม
เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งท่ี 5 
4 พ พฤษภาคม 
2559 

145,500 

 
 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ

ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
คณะกรรมการบริหารการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการ
จัดโครงการสัมมนานักวิจัยพบแหล่งทุนครั้งท่ี 1เพื่อให้นักวิจัยทราบเป้าหมาย
ของแหล่งทุนการวิจัย(มส.2.1-5.1) นอกจากน้ียังจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพ่ือรองรับแหล่งทุนทั้งภายใน
และภายนอก (มส.2.1-5.2   )เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพ
ในการท าวิจัย  ให้กับอาจารย์ โดยผลจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้การ
ด าเนินงานด้านการวิจัยของอาจารย์ในปีการศึกษา 2558 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี
การศึกษา2557 กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ด าเนินงานด้านการ
วิจัยจ านวน9 คนและในปีการศึกษา 2558 มีจ านวนอาจารย์ท าวิจัยจ านวน 13 
คน ที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 4 คน  ท้ังนี้คณะมีการสร้างขวัญและก าลังใจและการยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยการประกาศ
ผลงานลงในจดหมายข่าวของคณะฯและมีการวางแนวทางในการมอบ
ประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่นระดับคณะฯ ในปีการศึกษาถัดไป 
     นอกจากนี้มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท าวิจัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่มี
การน าชาวบ้านมาเป็นนักวิจัยร่วมโดยมีการด าเนินงานวิจัยร่วมกับส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น(มส.2.1-5.3) มาเป็นพ่ีเลี้ยงในการ
ท าวิจัยเพื่อให้อาจารย์ที่ด าเนินงานวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยมาก
ขึ้นและน ามาต่อยอดสู่การเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง 

มส.2.1-5.1   
- โครงการสัมมนานักวิจัยพบ
แหล่งทุนครั้งท่ี 1 
มส.2.1-5.2 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เขียนโครงการวิจัยเชิงพื้นที่เพ่ือ
รองรับแหล่งทุนทั้งภายในและ
ภายนอก 
มส.2.1-5.3 
- บันทึกลงนามความร่วมมือใน
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น กับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สกว 
มส.2.1-5.4 
- บันทึกให้ทุนสนับสนุนวิจัย ชุด
โครงการวิจัยการสร้างเครือข่าย
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัย
ให้ได้มาตรฐานGAP อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา 

 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการ
ประชุมเพื่อเผยแพร่และให้ความรู้เรื่องระบบและกลไกในการคุ้มครองสิทธิทาง
ปัญญาของคณะ (มส.2.1-6.1) ภายใต้กรอบแนวทางการคุ้มครองสิทธิทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย ให้แก่อาจารย์ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโดยระบบ
และกลไกดังกล่าวเป็นระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเพื่อรองรับ
ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาที่ด าเนินงานด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ต้องการการคุ้มครองสิทธ์ิ และมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ

มส.2.1-6.1 
- รายงานการประชุมเรื่องระบบ
และกลไกในการคุ้มครองสิทธิทาง
ปัญญาของคณะ ภายใต้กรอบ
แนวทางการคุ้มครองสิทธิทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย ให้แก่
อาจารย์ผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 
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คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ - มส.2.1-6.2 
คู่มือการบริหารงานวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

6  ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ : อ.ดร.อนุจิตร  ชิณสาร โทรศัพท ์083-094-6554 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวรฉัตร แก้วกูร โทรศัพท ์081-932-3432 
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท

ขึ้นไปต่อคน 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท
ขึ้นไปต่อคน 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท

ขึ้นไปต่อคน 
สูตรการค านวณ   
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 
 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้  =   
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ  =  ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
 
 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ที่ 
หลักสูตร 

(1) 

จ านวน
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

(2) 

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ
ภายใน 

(3) 

จ านวนเงิน
สนับสนุน
งานวิจัยฯ
ภายนอก 

(4) 

รวมจ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยฯจาก

ภายในและภายนอก 
(3)+ (4) = (5) 

ระดับปริญญาตรี 
1. ศศบ.(ภาษาอังกฤษ)  

25 
8,000 848,000 848,000 

2. ศศ.บ(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 8,000 - 8,000 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

x  5 
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3. คบ.(ภาษาอังกฤษ) 5,000 80,000 85,000 
4. ศป.บ(ทัศนศิลป์) 6 8,000 300,000 308,000 
5. ค.บ.(สังคม) 8 5,000 230,000 235,000 
6. นาฏศิลป์ 8 95,000 - 95,000 
7. ศศ.บ(พัฒนาสังคม) 5 18,000 1,710,000 1,728,000 
8. ศศ.บ.(ภาษาไทย) 14 8,000 450,000 458,000 
9. คบ.(ภาษาไทย) 5,000 - 5,000 
10. ศศ.บ(ภาษาจีน) 5.5 8,000 - 8,000 
11. ศศ.บ(ภาษาญี่ปุ่น) 7 8,000 - 8,000 
12. ศศ.บ(สารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์) 
6 8,000 - 8,000 

13. ศป.บ(ออกแบบนิเทศศิลป์) 6 8,000 - 8,000 
14. นบ.(นิติศาสตร์) 8 8,000 

40,000 
- 48,000 

15. รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 8 148,000 80,000 
 

228,000 

16. คบ.(ดนตรี) 9 95,000 - 95,000 
17. คบ.(พุทธศาสนศึกษา) 9 5,000 - 5,000 
18. คบ.(ศิลปศึกษา) 7 5,000 - 5,000 
ระดับปริญญาโท 
19. รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) 6 - 863,000 863,000 
20. ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษฯ) 6 12000 400,000 412,000 
 *กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 2 - - - 

รวม 145.5 505,000 4,953,000 5,458,000 
สัดส่วนจ านวนเงินวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย (5)/(2) 37,512.03 

คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 
*จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 

ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 
25,000 37,512.03 5 บรรลุเป้าหมาย  

 
หลักฐานอ้างอิง  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 
มส.2.2-1 เอกสารสรุปรายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ประจ าปี 2558  (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558) 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 งบประมาณการสนับสนุนการวิจัยที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับท้ังจากภายในและภายนอก  มีจ านวนที่เพ่ิม 
มากขึ้น แต่เมื่อเทียบเฉลี่ยกับจ านวนอาจารย์ภายในคณะที่มีท้ังหมดของคณะยังถือว่าน้อยและยังมีการกระจายการได้รับทุนสนับสนุนไม่
ครบทุกคน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          ควรสง่เสรมิการสรา้งนักวิจยัรุ่นใหม ่ สรา้งกลุ่มนักวิจัยตามความถนัดและความชอบโดยควรมกีารบูรณาการ การท างานรว่มกัน
ทุกสาขาวิชา เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ และเพื่อให้มีโอกาส
ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกในระดับชาติเพิ่มมากข้ึน 
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องค์ประกอบท่ี 2การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ: อ.ดร.อนุจิตร  ชิณสาร โทรศัพท ์083-094-6554 

ผู้จัดเก็บข้อมูล นายวรฉัตร  แก้วกูร โทรศัพท ์081-932-3432 
เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์
แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และค2 
1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 30
ขึ้นไป 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5  =ร้อยละ 30

ขึ้นไป 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5  =ร้อยละ 20
ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้ =  

รายละเอียดผลการด าเนินงาน  
ผลงานทางวิชาการ 

ค่าน้ าหนัก 
(1) 

ระดับคุณภาพ 
(2) 

จ านวนผลงาน 
(3) 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 
(1) X (3) 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- - 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

4 1.6 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยx  5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยx  100 
                            จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
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0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2) 

- - 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

2 1.6 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
-ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้การประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

23 23 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 29 26.2 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ ( Full paper) และเมื่อได้รับการตอบรับ
และตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ผลงานสร้างสรรค ์
ค่าน้ าหนัก 

(1) 
ระดับคุณภาพ 

(2) 
จ านวนผลงาน 

(3) 
ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 

(1X3) 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
- - 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 6 2.4 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 6 3.6 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
- - 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

8 8 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 20 14 
ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสภาบันร่วม
พิจารณาด้วย 
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ผลการประเมินตนเอง 
ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.เปิดการเรียนการสอนจ านวนทั้งสิ้น 21 หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด
145.5 คน  มีร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและหรืองานสร้างสรรค์ เท่ากับ22.26   คิดเป็นคะแนน เท่ากับ5 คะแนน 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 
                                                                          =   27.63 %   
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได้ =                                                          x  5     =  6.91 
 
                          
ร้อยละ 20 ขึ้นไป  =  5  คะแนน 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 27.63 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย  
หลักฐานอ้างอิง  
หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 
มส.2.3-1 (ภาคผนวก)ตารางสรุปผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
- ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ มีจ านวนที่เพ่ิมมากข้ึน แต่ก็ยังมีสัดส่วนท่ีน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนอาจารย์ภายในคณะ 
- คณะควรด าเนินการส่งเสริมการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลการวิจัยในแหล่งตีพิมพ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

40.2 x  100 

145.5 

 

27.63 
20 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ผู้ก ากับดูแล :  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ: อ.ดร.อนุจิตร  ชิณสาร 

 
โทรศัพท ์ :  083-094-6554 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:  นางสาวธนัชพัชศ์  แสดก าปัง โทรศัพท ์ :  089-081-5857 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริการวิชาการ จัดท า
แผนบริการวิชาการ ประจ าปี 2558 (มส.3.1-1.1) ที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผนและเสนอต่อ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยแผนบริการวิชาการของคณะฯจะ
มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพ.ศ.
2559-2561(มส.3.1-1.2) 

มส.3.1-1.1  
- แผนบริการวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มส.3.1-1.2  
- แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
พ.ศ.2559-2561 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคมโดย
ปรากฏรายละเอียดในหลักการและเหตุผล  การบูรณาการ  การน ามาพัฒนา 
โครงการบริการวิชาการ ประกอบด้วยดังนี้ 

ล าดับที ่ ช่ือโครงการ 
1 การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ

บริการวิชาการและการวิจัยแบบบูรณาการ  (คณะฯ) 
2 การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ 

(คณะฯ)  
3 การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

(คณะฯ) 
4 การบูรณาการงานบริการวิชาการชุมชนสู่การเรียนการสอนและ

งานวิจัยด้านการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น(คณะฯ) 
5 การจัดบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(รปศ) 
6 การเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน(นิติศาสตร์) 
7 การบริการวิชาการเพื่ออนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ

ส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์การแสดงสู่สากล(นาฎศิลป์) 
8 การจัดนิทรรศการผลงานของคณาจารย์โปรแกรมวิชาทัศนศิลป ์

มส.3.1-2.1   
- โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2558  
มส.3.1-2.2   
- โครงการบริการวิชาการของ
โปรแกรมวิชาต่างๆ 
มส.3.1-2.3   
- แผนปฏิบัติการงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มส.3.1-2.4  
- แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
พ.ศ.2559-2561 
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(ทัศนศิลป์) 
9 ศิลปะเพื่อน้อง (ทัศนศิลป์) 
10 แต่งเติมความฝันแบ่งปันความรู้สู่น้อง (ภาษาไทย) 
11 ค่ายศิลปะสู่ชุมชน (ศิลปศึกษา) 
12 สังคมศึกษาบริการวิชาการสังคม (สังคมศึกษา) 
13 ค่ายอาสาดนตรีสู่ชุมชน(ดนตรี) 
14 การพัฒนาศักยภาพผู้น าเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

(พัฒนาสังคม) 
 

 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีหนึ่งโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า 
ปรากฏในรายละเอียดของโครงการดังนี้ 
     1. การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ 
(คณะฯ) 
     2. การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน(คณะฯ) 
     3. การจัดบริการวิชาการสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(รปศ) 
     4. การเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน(นิติศาสตร์) 

มส.3.1-3.1   
- สรุปโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ปีการศึกษา 2558 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการรายงานผลความส าเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ด าเนินการโดย
คณะกรรมการบริการบริการวิชาการและโปรแกรมวิชาที่มีการด าเนินงานด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม  โดยสรุปการรายงานผลการประเมินความส าเร็จต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันท่ี 25 กันยายน 
2558 ณ ห้องประชุม 526 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(มส.3.1-4.2) 

มส.3.1-4.1   
- รายงานการประเมิน
ความส าเร็จของแผนบริการ
วิชาการแก่สังคม 
มส.3.1-4.2   
- รายงานการประชุมกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 
25 กันยายน 2558 

 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม 
     โดยคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุงและ
จัดท าเป็นแผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2559 

มส.3.1-5.1   
- แผนบริการวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
มส.3.1-5.2   
- แผนบริการวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

 6 คณะต้องมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
โดยมีอาจารย์ของคณะด าเนินงานบริการวิชาการภายใต้โครงการบริการวิชาการ
หนองพลวงอุดมสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินโครงการ ประกอบด้วย 
     1. โครงการ:อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม(นวัตกรรม)การพึ่งตนเอง  ระยะที่  
1 
      2. โครงการ:อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม(นวัตกรรม)การพึ่งตนเอง  ระยะที่  
2 
     3. โครงการ:การติดตามและประเมินผลระหว่างด าเนินการนวัตกรรมแบบมี
ส่วนร่วม 
     4. โครงการ:การจัดเวทีสรุปบทเรียนการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

มส.3.1-6.1   
- โครงการ:อบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม (นวัตกรรม)การ
พึ่งตนเอง  ระยะที่  1 
มส.3.1-6.2  
- โครงการ:อบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม(นวัตกรรม)การพึ่งตนเอง  
ระยะที่  2 
มส.3.1-6.3   
- โครงการ:การติดตามและ
ประเมินผลระหว่างด าเนินการ
นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม 
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มส.3.1-6.4    
- โครงการ:การจัดเวทีสรุป
บทเรียนการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน  

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

 
คะแนนการประเมิน ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ส าหรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริการวิชาการ มีการบริหารงานด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น   มีการน าองค์ความรู้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โดยมีการบูรณาการในหลากหลายสาขาวิชาที่เช่ียวชาญ ซึ่งจากข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบด้านการ
บริการวิชาการในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558โดยคณะกรรมการบริการวิชาการได้น า
แนวทางเสริมจุดแข็งที่มาจากคณะกรรมการตรวจประเมินมาด าเนินการ ได้แก่  
1.ด าเนินการจัดท าแผนการบริการวิชาการให้มีความสมบูรณ์และมีการก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จที่ชัดเจนในการน าไปจัดโครงการ 
2.ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยน าเสนอการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการต่อกรรมการประจ าคณะเพื่อ
ประเมินผลแผนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การท างานมีความสอดคล้องกับทิศทางแนวนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  หน้า 45 
 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ก ากับดูแล : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม:อาจารย์รัตติกร  ศรีชัยชนะ 

 
โทรศัพท ์ :  081-669-4623 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม:อาจารย์รัตติกร  ศรีชัยชนะ โทรศัพท ์ :  081-669-4623 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะฯ ได้มีการประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบ โดยได้แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปะ
และวัฒนธรรม(มส.4.1-1) ให้เป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับและติดตามผลการจัด
กิจกรรมงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในภาพรวมของคณะ นอกจากน้ียังมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการก ากับ และ
ติดตามผลการจัดกิจกรรมของหลักสูตร ตามค าสั่งเลขท่ี 59/2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558(มส.
4.1 – 2) 

มส.4.1 – 1.1 
- ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มส.4.1 –1.2  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 
2558 

 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2558(มส.4.1 – 2.1) โดยมีการก าหนดตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีได้ระบุไว้ โดยในปีงบประมาณ 2559 คณะฯได้
จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 311,700 บาทส าหรับสนับสนุนการจัดโครงการ/
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯและโปรแกรมวิชาต่างๆ ในปี
การศึกษา 2558จ านวน 23 โครงการ 

มส.4.1 – 2.1  
- แผนการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการ 
ศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร ์

 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มี
ประชุม เพื่อก ากับติดตามผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ จ านวน 3 ครั้งดังนี ้
ครั้งท่ี 1 วันท่ี  13 มกราคม  2559  ประชุมเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงาน  
ไตรมาสที่ 1-2ณ ห้องประชุม 534  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี  18 พฤษภาคม 2559   ประชุมเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงาน  
ไตรมาสที่ 3 ณ  ห้องประชุม 534  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี  10 สิงหาคม 2559   ประชุมเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงาน  
ไตรมาสที่ 4   ณ  ห้องประชุม 526  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มส.4.1 – 3.1  
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มส.4.1 – 3.1 
- รายงานผลการด าเนินการจัด
โครงการตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม                 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
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 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี ท่ี
วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1  ส่งเสริมให้มีการจัดงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดความส าเร็จข้อที่ 1. มีการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 10 โครงการ ต่อปีการศึกษา และเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อย่างน้อย 3 โครงการ 
ต่อปีการศึกษา  
พบว่า ในปีการศึกษา 2558  คณะได้มีการด าเนินการและสนับสนุนให้โปรแกรม
วิชาต่างๆ  จัดกิจกรรม/โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังสิ้น 23 โครงการ เป็นโครงการที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม จ านวน  4  โครงการ ได้แก่  
     1. โครงการสานศิลป์ถิ่นโคราช 
     2.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนวันเข้าพรรษา 
     3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี 2558 
     4. โครงการนาฏศิลป์นิพนธ์ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  สนับสนุนการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชนและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดความส าเร็จข้อที่ 2 มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างน้อย 3 กิจกรรม/ โครงการ ต่อปี
การศึกษา    
พบว่า ในปีการศึกษา 2558  คณะได้มีการด าเนินการและสนับสนุนให้โปรแกรม
วิชาต่างๆ จัดกิจกรรม/โครงการ เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
และท้องถิ่นจ านวน  3 โครงการ  ได้แก่ 
     1. โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
     2. โครงการจัดท าสูจิบัตรเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษา โปรแกรมวิชา 
ศิลปศึกษา 
     3. โครงการไหว้ครู – ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี 2558 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3   สนับสนุนให้มีการท างานและด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จข้อที่ 3 มีการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชน  อย่างน้อย 3
โครงการ ต่อปีการศึกษา 
พบว่า ในปีการศึกษา 2558  คณะได้มีการด าเนินการและสนับสนุนให้โปรแกรม
วิชาต่างๆ จัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการ

มส.4.1 – 4.1  
- รายงานผลการด าเนินงาน            
จัดโครงการตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะ       
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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สอนและการบริการวิชาการสู่ชุมชนจ านวน  3  โครงการ  ได้แก่ 
     1. โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
     2. โครงการสานศิลป์ถิ่นโคราช 
     3. โครงการนาฏศิลป์นิพนธ์   

 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
การจัดกิจกรรม/โครงการ มาใช้ในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในปี
การศึกษาต่อไป (มส.4.1  – 5.1) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
      นอกจากน้ีในส่วนของการจัดกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในระดับโปรแกรม พบว่ามีการจัดกิจกรรม/ โครงการ ท่ีได้มีการน าเอา
ผลการประเมินโครงการมาปรับปรุง เช่น   โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ต่างประเทศ  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในปีการศึกษา 2558  โดยโปรแกรม
วิชานาฏศิลป์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย  เดินทางไปเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 2 ครั้ง  ได้แก่  
ครั้งท่ี 1 ได้รับเชิญจากสถานกงสุลเมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านทาง 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วม
แสดงในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ไทย – จีน ระหว่างวันท่ี16-24 
กันยายน 2558 ณ เมืองชิงต่าวและเมืองจี่หนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน(มส.4.1 
– 5.2) 
ครั้งท่ี 2  ได้รับเชิญจาก หอการค้าไทยจีนและสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร เฉินตู 
ร่วมกับ บริษัทโปรเฟสช่ันนัล อิมเมจ เมกเกอร์ จ ากัด ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย
เพื่อแสดงในงานถนนคนเดินวัฒนธรรมไทย – จีน  ระหว่างวันท่ี5-16 พฤศจิกายน 
2558 ณ  เมืองตูเจียงเยียน นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน  สาธารณรัฐประชาชนจีน
(มส.4.1 – 5.3) 
ซึ่งจากการด าเนินโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมครั้งท่ี 1โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ได้มี
การประชุมสรุปการด าเนินกิจกรรมและได้น าผลทบทวนมาปรับปรุงการด าเนิน
โครงการครั้งที่ 2 ในด้านของการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและด้านการ
แสดง  ซึ่งท าให้การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมครั้งท่ี 2 มีแนวทางในการปฏิบัติที่ดี 
สามารถเลือกแนวทางการแก้ปัญหาและวางแผนงานท่ีเหมาะสมได้   โดยได้จัดท า
เป็นสรุปโครงการให้เห็นถึงการน าประสบการณ์และการทบทวนการด าเนินงาน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป 

มส.4.1 – 5.1  
- แผนพัฒนาคุณภาพการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจ าปีการศึกษา 2559 
มส.4.1 – 5.2 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
มส.4.1 – 5.3 
- สรุปโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ ณ 
เมืองชิงต่าว  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
มส.4.1 – 5.4  
- สรุปโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ ณ  
เมืองตูเจียงเยียน นครเฉิงตู 
มณฑลเสฉวนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 
ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการเผยแพร่กิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 
1.โครงการเผยแพร่วัฒนธรรม ณสาธารณรัฐประชาชนจีน ในงานเฉลิมฉลองเนื่อง
ในโอกาส ครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต  ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี16-24 กันยายน 
2558 ณ เมืองชิงต่าวและเมืองจี่หนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
2. โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในงานถนน

มส.4.1 – 6.1  
- สรุปโครงการเผยแพร่
วัฒนธรรม ณสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในงานเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี
การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูต  ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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คนเดินวัฒนธรรมไทย – จีน  ระหว่างวันท่ี 5-16 พฤศจิกายน 2558 ณ  เมืองตู
เจียงเยียน นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน   สาธารณรัฐประชาชนจีน 
3. โครงการบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559  
ณ อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
      4. โครงการแสดงผลงานสร้างสรรค์ “สานศิลป์ถิ่นโคราช”วันท่ี 27 เมษายน 
2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
5. โครงการจัดท าสูจิบัตรเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษา โปรแกรมวิชา
ศิลปศึกษา ณ ห้ามสรรพสินค้าคลังวิลล่า จังหวัดนครราชสีมา 
      6. โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา วันท่ี  14-17 พฤศจิกายน 2558 ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
       7.โครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจร  วันท่ี 8 มีนาคม 2559  ณ ห้องประชุมสุ
วัจน์ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชมงคล(อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
นอกจากน้ัน ได้มีการน ากิจกรรมต่างๆ มาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น  
       1. จดหมายข่าวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       2. จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
       3. เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       4. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
       5. facebookคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       6. facebookมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (กลุ่ม NRRU) 

มส.4.1 – 6.2  
- สรุปโครงการเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย ณสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เนื่องในงานถนน
คนเดินวัฒนธรรมไทย – จีน 
มส.4.1 – 6.3 
- สรุปโครงการแสดงผลงาน
สร้างสรรค์ “สานศิลป์ ถิ่น
โคราช” 
มส.4.1 – 6.3  
- สรุปโครงการการจัดท าสูจิ
บัตรเผยแพร่ผลงานศิลปะของ
นักศึกษา โปรแกรมวิชา
ศิลปศึกษา 
มส.4.1 – 6.4  
- ตัวอย่าง จดหมายข่าว 
เว็บไซต์ และ facebookคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยให้โปรแกรมวิชาต่างๆ เสนอโครงการเพื่อการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  เช่น 
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา  ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติให้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ฯ ได้รับเกียรติและไว้วางใจจากสถาน
กงสุลเมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านทาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
กระทรวงวัฒนธรรม  ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมโครงการเผยแพร่
วัฒนธรรมต่างประเทศ  ณ  เมืองชิงต่าวและเมืองจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชน
จีน เมื่อวันท่ี16-24กันยายน 2558 ซึ่งสร้างความประทับใจและเกิดความเช่ือมั่น 
รวมถึงสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  เกิดการยอมรับในศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรเป็นอย่างยิ่ง  จึงน ามาสู่การท าข้อตกลงความร่วมมือทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม(MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยซานตง  สาธารณรัฐประชาชนจีนและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตลอดจนการน ามาสู่การได้รับเกียรติเชิญร่วม
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง โดยหอการค้าไทยจีนและสถานกงสุล
ใหญ่ ณ นคร เฉินตู ร่วมกับ บริษัทโปรเฟสชั่นนัล อิมเมจ เมกเกอร์ จ ากัด จัดให้มี
การแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมประจ าชาติ  เนื่อง
ในงานถนนคนเดินวัฒนธรรมไทย – จีน ในระหว่างวันท่ี 5-16 พฤศจิกายน 2558  
ณ  เมืองตูเจียงเยียน นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน การ

มส.4.1 – 7.1 
- หนังสือแจ้งเพ่ือขอท าความ
ร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม
(MOU) 
มส.4.1 – 7.2 
- สรุปโครงการเผยแพร่
วัฒนธรรม ณสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในงานเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปี
การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูต  ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
มส.4.1 – 7.3 
- สรุปโครงการเผยแพร่
วัฒนธรรมไทย ณสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เนื่องในงานถนน
คนเดินวัฒนธรรมไทย – จีน 
มส.4.1 – 7.4   
- สูจิบัติการแสดงผลงาน
ทางด้านศิลปะ 
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ด าเนินกิจกรรมในครั้งน้ี  จึงเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จที่ได้รับการยอมรับมา
อย่างต่อเนื่องในการด าเนินงานระดับนานาชาติ  และสามารถน าความรู้  
ประสบการณ์ต่างๆ ไปใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาตน  สร้างการยอมรับ ซึ่ง
แสดงถึงศักยภาพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
      - โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะออกสู่
สาธารณชน  ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านศิลปะ ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ , ศาสตราจารย์ทางด้านศิลปะ รวมถึงได้มี
การจัดแสดงผลงานและเผยแพร่ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการและสูจิบัตรใน
ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง (มส.4.1 – 7.4) และในปีการศึกษา 2558  
อ. อาวุธ คันศร ได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ ให้ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎ จาก
โครงการประกวดงานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 1 และ งานประติมากรรม
เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 5 ในหัวข้อ พระพุทธรูปปางคันธารราฐ ซึ่งได้จัดแสดงผล
งานดังกล่าว  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
และจะจัดการแสดงผลงานอีกครั้ง ในงาน “การแสดงผลงานศิลปกรรมเพชรยอด
มงกุฎ ประจ าปี 2558” ระหว่างวันท่ี 12-30 กันยายน 2559 ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า  กรุงเทพมหานคร (มส.4.1 – 7.5) 

มส.4.1 – 7.5   
- ประกาศผลการตัดสิน
โครงการประกวดงานจิตรกรรม
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 1 และ 
งานประติมากรรมเพชรยอด
มงกุฎครั้งที่ 5 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

7 ข้อ 7ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
คณะควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ยกย่องหรือเชิดชู อาจารย์ และนักศึกษาท่ีได้ด าเนินกิจกรรมด้านการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลากรโดยทั่วไปให้มากยิ่งข้ึน เพราะคณะมีกิจกรรมที่โดดเด่นเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชุมชน 
ระดับประเทศ และมีการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศ 
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องค์ประกอบท่ี 5การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

ผู้ก ากับดูแล  คณบดี : ผศ.สกุล  วงษ์กาฬสินธุ ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร : อาจารย์สายยนต์  ชาวอุบล 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา : อาจารย์พิทักษ์ชัย  เดชอุดม 

โทรศัพท ์ :  083-681-4520  
090-372-9248 
089-718-4626 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:นางจุติมา  เติมสริิทิพรัตน์ , นางสาวธนัชพัชศ์  แสดก าปัง โทรศัพท ์ :  083-796-4566 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์
ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
     คณะมีการทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ผ่านทางที่ประชุมของผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพิจารณากรอบการก าหนดการบริหาร
งบประมาณของคณะฯ และมีจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ ณ อิมภูฮิล รีสอร์ท อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อวันท่ี 24-26 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยได้มีการท า SWOT 
Analysis เพื่อเช่ือมโยงจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส และพิจารณาโครงการ 
/ กิจกรรมให้ตอบสนองการด าเนินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็น
เลิศสู่สากล โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ( SWOT) ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ 5 ด้าน จากปัจจัยจากปัจจัยพื้นฐานได้แก่ 
ด้านบุคลกร โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร การเงิน งบประมาณ และการบริหาร
จัดการ ท่ีส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของคณะฯ 
โดยทบทวนแผนยุทธศาสตร์ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก ่
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสู่สากล 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัยให้ก้าวไกลสู่สากล 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
     การด าเนินโครงการมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบายระดับ
มหาวิทยาลัยและการด าเนินการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามที่
ได้ด าเนินการมาแล้วในปีที่ผ่านมา จนน าไปสู่โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติ
การงบประมาณประจ าปี 2558 (มส. 5.1-1.4)สู่แผนปฏิบัติการงบประมาณ

มส.5.1-1.1  
- รายงานการประชุมผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่องการจัด
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ์
มส.5.1 -1.2  
- โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการใน
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะ 
มส. 5.1-1.3  
- แผนยุทธศาสตร์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 2556-2561 
มส. 5.1-1.4  
- แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ประจ าปี 2558 
มส. 5.1-1.5  
- แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ประจ าปี 2559 
มส. 5.1-1.6  
 - ตัวอย่างรายงานผลประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดโครงการ
ต่าง ๆ ของโปรแกรมวิชา 
มส. 5.1-1.7  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการงบประมาณ 
มส. 5.1-1.8  
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปี  2558 
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ประจ าปี 2559 (มส. 5.1-1.5)และมีการติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อ
รายงานผลการจัดโครงการกิจกรรมต่อผู้บริหารพิจารณา จากน้ัน จึงจัดท า
รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 
นอกจากน้ี ยังมีการติดตามโครงการกิจกรรมในแต่ละโปรแกรมวิชาอีกทั้งเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการติดตามโดยผ่านการส่งอีเมล์ สื่อออนไลน์ติดตามการ
จัดโครงการไปยังผู้รับผิดชอบโครงการและรายงานสถานะโครงการ รวมถึงแสดง
หลักฐานเอกสารการขออนุมัติโครงการและรายงานผลประเมินความพึงพอใจใน
การจัดโครงการต่าง ๆ ของโปรแกรมวิชา  เพื่อเป็นผลการด าเนินงานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาพรวม และมีฐานข้อมูลรายงานผลการจัด
โครงการกิจกรรมซึ่งแสดงข้อมูลความพึงพอใจ/ ความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการต่าง 
ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
จนท าให้โครงการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ                  
พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบถ้วน 

 
มส. 5.1-1.9  
- ตัวอย่างระบบเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย   

 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 
     1.คณะด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มทุนทางการเงินด้วยต้นทุนต่อหน่วยละ
ดับหลักสูตรที่สังกัดคณะเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรโดย
ยึดถือตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตามคู่มือรายงานต้นทุนต่อหน่วยและความ
คุ้มค่าของหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อเป็นข้อมูลกลางให้กับ
ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยและให้ทุกหลักสูตรใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ต้นทุนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้น า
ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มทุนในหลักสูตรที่
สังกัดคณะฯโดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 18 หลักสูตรและระดับ
บัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร รวม 21 หลักสูตร โดยการวิเคราะห์ทั้งจากต้นทุน
ทางตรง ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนรวมพร้อมกันนี้ยังได้วิเคราะห์จากปัจจัยต่างๆที่
จะส่งผลไม่ว่าจะเป็นต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปรและต้นทุนรวมในการผลิตบัณฑิต
ของคณะฯประจ าปีการศึกษา 2558 โดยจ าแนกตามหลักสูตรและในการ
ด าเนินการระดับคณะฯคณะฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและติดตาม
การการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตรเพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะอย่างเป็นรูปธรรม  
 

มส.5.1-2.1 
- รายงานต้นทุนต่อหน่วยและ
ความคุ้มค่าของหลักสูตร สังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา 
มส.5.1-2.2  
- ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการและ
ติดตามการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยและความคุ้มค่าของ
หลักสูตร คณะมุนษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มส.5.1-2.3  
- รายงานการประชุมการใช้ข้อมูล
การวิเคราะห์ความคุ้มทุนต่อ
หน่วยและความคุ้มค่าของ
หลักสูตร  
มส.5.1-2.4  
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการและ
ติดตามการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยและความคุ้มค่าของ
หลักสูตร 
มส.5.1-2.5  
- รายงานการประชุมเรื่องการใช้
ข้อมูลวิเคราะห์ต้นทุน กรรมการ
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หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  
มส.5.1-2.6  
- ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่องแต่ตั้งคณะกรร
รมการจัดท าแผนและเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

 3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะ เพื่อความลดความเสี่ยงท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการของคณะ จากปัจจัยเสี่ยงภายนอกโดยมี
การก าหนดการจัดการความเสี่ยงของคณะ ดังนี้  โดยคณะได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 3 ชุด  ดังนี้ 
1.คณะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีอ านาจหน้าท่ีใน
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายในคณะฯ โดย
การวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  การจัดท าแผนการบริหารความ
เสี่ยงติดตามประเมินผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับคณะ (มส.5.1-
3.1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคม
สาสตร์  
  2.คณะด าเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการบริการความเสี่ยง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีหน้าท่ีในการด าเนินการและจัดการบริหาร
ความเสี่ยงให้บรรลุตามแผนที่ก าหนด (มส.5.1-3.2)  
  3.คณะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เพื่อติดตามประเมินผลการการบริหารจัดการด้านการเงิน การ
จัดท าบัญชี การใช้จ่ายเงินงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพให้ตรงตามระเบียบ
ข้อบังคับและขั้นตอนอย่างถูกต้องและโปร่งใส (มส.5.1-3.3)  
การด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการต่างๆได้มีการวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ การสัมภาษณ์ ที่ผ่าน
มา คณะฯพบว่ามีประเด็นความเสี่ยงท่ีเป็นประเด็นส าคัญและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนยุทธศาสตร์
( มส.5.1-3.4)พบว่า มีความเสี่ยงในยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ประเด็น  
1.ความเสี่ยงด้านอาคารสถานท่ี  
2.ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 
คณะกรรมการจึงวางแนวทางในการลดความเสี่ยงในแต่ละด้านดังน้ี  
1.แนวทางการลดความเสี่ยงด้านอาคารสถานท่ี  
2.แผนการควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จากการก าหนดแนวทางการลดความเสี่ยงดังกล่าวในแต่ละด้านคณะกรรมการ
ได้ด าเนินการประเมินผลตามแผนพบว่า  
     1.ผลการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านอาคารสถานท่ี
เนื่องจากคณะมนุษย์สังคมศาสตร์ อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารส านักงานใหม่

มส.5.1-3.1  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มส.5.1-3.2  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กรรมบริหารความเสี่ยงประจ า
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
มส.5.1-3.3 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มส.5.1-3.4  
- รายงานผลการด าเนินงานเพื่อ
ลดความเสี่ยงของคณะ 
มส.5.1-3.5  
- แผนบริหารความเสี่ยงของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มส.5.1-3.6  
- แผนยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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จึงท าให้โปรแกรมวิชาต่างๆของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กระจัด
กระจายไปอยู่ตามอาคารต่างๆเช่น อาคาร 9 ช้ัน 6 โปรแกรมวิชานิติศาสตร์และ
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาคารชั้น 9 ช้ัน 14 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 
และอาคาร 9 ช้ัน 15 โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ความเสี่ยงด้านอาคาร
สถานท่ีจึงเกิดขึ้นเช่นการขึ้นลงไปยังช้ันเรียน จ านวนนักศึกษาจ านวนมากที่
ประสงค์จะขึ้นไปเรียนตามช้ันต่างๆส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการขึ้นลง
อาคารเช่น ลิฟท์เสียบ่อย การปิดอาคารเนื่องจากโปรแกรมวิชามีงานท่ีต้อง
ด าเนินการเกินเวลาแต่ต้องรีบกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปิดอาคาร  ส่วนโป รแกรม
วิชาดนตรีไม่มีอาคารสถานท่ีที่เหมาะสมเพราะไปอยู่ใต้อาคารโรงอาหารของ
มหาวิทยาลัยจึงส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนเนื่องจากสถานที่ไม่เหมาะสม 
ไม่มีสถานท่ีให้นักศึกษาฝึกซ้อมดนตรี จากปัจจัยด้านความเสี่ยงดังกล่าว 
คณะอนุกรรมการด้านความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ
เห็นว่าความเสี่ยงด้านอาคารสถานท่ีสามารถควบคุมได้ 100 % ภายใน
ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากการก่อสร้างอาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จะด าเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบจึงสามารถแก้ไขความเสี่ยงน้ีได้  
     2.แผนการควบคุมและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เป็นคณะที่มีความหลากหลายทางวิชาการโดยมีการบริหาร
วิชาการแบ่งเป็นทั้งหมด 21 หลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จ านวน 18  จ าเป็นท่ีจะต้องบริหารจัดการและจัดโครงการต่างๆเพื่อผลิตบัณฑิต 
และในการผลิตบัณฑิตคณะฯได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
2558 เป็นเงินจ านวน 19,511,400 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่จะต้องจัดสรรลงสู่
โปรแกรมวิชาต่างๆตามแผน และการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆตามแผน
งบประมาณที่ก าหนดโดยมีการเขียนโครงการเพื่อเบิกงบประมาณและด าเนิน
กิจกรรมโครงการเสร็จสิ้นต้องด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายใน
งบประมาณ จึงพบประเด็นปัญหาความเสี่ยงในการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เสร็จ
สิ้นภายในปีงบประมาณโดยมีปัจจัยซึ่งเป็นองค์ประกอบหลายประการเช่น การ
ส่งเบิกจ่ายจากโปรแกรมวิชาไม่เป็นไปตามก าหนด เอกสารการเบิกจ่ายไม่
ถูกต้อง เป็นต้น จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายของคณะไม่เสร็จตามก าหนดเวลาโดย
เป็นประเด็นความเสี่ยงมาโดยตลอด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงเห็นถึง
ความส าคัญในประเด็นความเสี่ยงและมีข้อเสนอแนะให้จัดท าแผนและติดตาม
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาสที่โปรแกรมก าหนด มีการทวงถาม
อย่างสม่ าเสมอและหากกิจกรรมโครงการของโปรแกรมวิชาใดไม่ด าเนินการหรือ
ด าเนินการไม่เสร็จสิ้นภายในก าหนดคณะกรรมการ ติดตามและเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงามประมาณสามารถตัดงบประมาณในโครงการนั้นไปปีงบประมาณ
ต่อไปได ้

 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานตามหลักแห่งธรรมาภิบาล 
หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามครรลองธรรมาภิบาล ประกอบด้วย องค์ประกอบ 10 หลัก 
ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิด
ชอง หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติ
ธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ 

มส. 5.1-4.1  
- แผนปฏิบัติการงบประมาณ
ประจ าปี 2558 
มส. 5.1-4.2  
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
มส. 5.1-4.3  
- ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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     หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร ท้ัง 10 องค์ประกอบ คณะมีผลการ
ด าเนินงานตามหลักธรรรมาภิบาลประจ าปี 2558 ไว้ดังน้ี 
 
หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงาน 
หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness 

ผลการด าเนินงาน คณะมีการบริหารตามหลัก
ประสิทธิผลโดยมีการด าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ี
บุคลากรได้เสนอมีด าเนินการตามขั้นตอน 
ตามล าดับสายการบังคับบัญชา และรายงานผลการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ท้ังในส่วนของระดับ
หลักสูตร โปรแกรมวิชา หรือระดับคณะ ตาม
แผนปฏิบัติการงบประมาณ ปี 2558 อีกทั้งการ
ด าเนินงานยังมีการปรับปรุงและพัฒนามาเป็นล าดับ  
    ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพจากการจัดท าระบบฝึกประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับนักศึกษา มีระบบสืบค้น มคอ. ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หลักการตามสนอง 
(Responsiveness) 
 

ผลการด าเนินงาน ผู้บริหารมีการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารกับบุคลากรภายในคณะ 
ฯ และบุคลากรภายนอกในหลายช่องทาง เช่น เว็บ
ไซด์ของคณะ จดหมายข่าว สื่อออนไลน์ รวมทั้ง
ผ่านการประชุมผู้บริหารคณะฯ ประธานโปรแกรม
วิชา และการช้ีแจงส่วนบุคคล 

หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountabilify) 

ผลการด าเนินงาน ผู้บริหารคณะฯ ได้มีการติดตาม
ปฏิบัติงานจากบุคลากรโดยมีนโยบายให้รองคณบดี
เป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาลงนามตามสายงาน
การบังคับบัญชาในโครงการต่าง ๆ ท่ีหลักสูตรได้
เสนอมาเพื่อเป็นการรับทราบและร่วมรับผิดชอบใน
การด าเนินงาน 

หลักความโปร่งใส 
(Transparency) 

ผลการด าเนินงาน คณะมีการด าเนินการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวอันไม่ต้องห้าม เช่น มีการรายงานการใช้
จ่างเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย การปิด
ประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรทั้ง
สายสอนและสายสนับสนุน มีการประกาศ
หลักเกณฑ์และคณะกรรมการในการประเมินผล
ความดีความชอบอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และมีการเปิดเผยงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรแก่ผู้บริหารประธานโปรแกรมวิชา 

หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) 

ผลการด าเนินงาน ในการบริหารงานคณะได้มีแนว
ปฏิบัติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และร่วมพัฒนาในด้านต่าง ๆ ผ่านรูปแบบการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ เช่น กรรมการบริหารแบบ
โปรแกรมวิชา การมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือ

 
มส. 5.1-4.4  
- ตัวอย่างจดหมายข่าวมนุษย์
สัมพันธ์ 
มส. 5.1-4.5  
- ตัวอย่างโครงการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มส. 5.1-4.6  
- รายงานการประชุมผู้บริหาร
และประธานโปรแกรมวิชาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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กรรมการต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
มีส่วนร่วมในการบริหารงานต่าง ๆ เช่น การประชุม
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปีของคณะและ
โปรแกรมวิชา การประชุมผู้บริหารและประธาน
โปรแกรมวิชาในการพิจารณาโครงสร้างจัดสรรห้อง
ภายในอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การประชุมผู้มีส่วนร่วมได้เสียและรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าในการพัฒนา
หลักสูตร ฯลฯ 

หลักการกระจาย
อ านาจ 
(Decentralization) 

ผลการด าเนินงาน คณบดีได้มีการมอบอ านาจและ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการ
ให้แก่รองคณบดีในการพิจารณาเกษียณหนังสือ
ราชการ พิจารณาอนุมัติโครงการ มีการแต่งตั้งให้
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และมอบอ านาจการ
ตัดสินใจในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ รวมถึง
การบริหารส านักงานคณบดีโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการแก่บุคลากรของ
คณะฯ และบุคลากรภายนอก 

หลักนิติธรรม (Rule 
of Law) 

ผลการด าเนินงาน ในการบริหารงานคณะ
ด าเนินการบริหารงานโดยยึดหลักกฎหมาย 
ระเบียบ ข้องบังคับ ของมหาวิทยาลัยและไม่มีการ
แบ่งเลือกปฏิบัติ และยังค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพ 
เช่น การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนท้ังสายสอนและ
สายสนับสนุน 

หลักความเสมอภาค 
(Equity) 

ผลการด าเนินงาน การบริหารคณะมีการปฏิบัติกับ
บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดโอกาสให้
ทุกคนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบงานต่าง ๆ ภายใต้
กฎระเบียบเดียวกัน 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus 
Oriented) 

ผลการด าเนินการ การบริหารคณะได้มีการจัด
ประชุมในทุก ๆ ฝ่ายและมีการด าเนินการประชุม
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและร่วม
ลงมติหาข้อตกลงร่วมกัน 

 

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการก าหนดให้จัดท า “โครงการจัดการ
ความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( KM) ประจ าปีงบประมาณ 2559” 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร
ของคณะฯ สามารถน าองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ( KM) ที่ได้รับไป
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะ โดยมีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อ
รวบรวมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

มส. 5.1 –5.1  
- ค าสั่งแต่งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการความรู้ ปี 2559 
มส.5.1.- 5.2  
- โครงการงบประมาณการจัดการ
ความรู ้
มส. 5.1-5.3  
- รายงานการจัดการความรู้ ปี 
2559  
มส. 5.1 -5.4  
- มีการเผยแพร่ความรู้ต่อ
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โดยประเด็นที่บุคลากรให้ความสนใจในการพัฒนากิจกรรมการจัดการความรู้ 
(KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2559 และ
น าเข้ารับการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และจัดท ากิจกรรมโครงการ คือ 
      - โครงการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( KM) 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีการก าหนดขอบเขตของประเด็นท่ีชัดเจนใน 2 
ประเด็น คือ 1) การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ 2) การวิจัยเชิง
สร้างสรรค์โดยคณะท างานได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็นเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรภายในคณะ และยังมีการเผยแพร่ในที่ประชุม
คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีเปิดสอนในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงการจัดพิมพ์คู่มือการจัดการความรู้ ( KM) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพื่อเผยแพร่แก่
บุคลากรภายในคณะได้รับทราบ 

ประธานโปรแกรมวิชาเพื่อน า
ความรู้ไปปฏิบัต ิ

 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (มส. 5.1-6.1) และมี
การจัดท าระบบข้อมูลของบุคลากรที่มีความต้องการพัฒนาตนเองในสมรรถนะ
ด้านต่างๆตามกรอบการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)ก าหนด เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้ส ารวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพเป็น
รายบุคคลโดยแยกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 ข้อ 1.1การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
ปรากฏว่ามีผู้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจ านวน 6 คน และส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 2 คน และในแผนพัฒนาบุคลากรได้ก าหนดเป้าหมายของของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน 2 คน  จึงคิดเป็นร้อยละ 100% บรรลุผล  
ข้อ 1.2.การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในแผนพัฒนาบุคลากรของคณะได้
ก าหนดบุคลาการสายวิชาการที่มีคุณสมบัติครบตามที่เกณฑ์ก าหนดและมีความ
สมัครใจประจ าปี 2557-2558 จ านวน 18 คน ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ต าแหน่งก าหนดให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 
12.5 % และผู้ยื่นขอเสนอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิอยู่จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 % ถือว่า
บรรลุผลการด าเนินงานตามที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2558 (มส.5.1-6.2) ด้านที่ 
2 การพัฒนาสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ก าหนดคณะได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการด าเนินงานตาม
สมรรถนะหลัก 5 ด้าน เพื่อประสิทธิภาพการท างานได้ดียิ่งขึ้น  
 ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีต้องการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น ประจ าปี 2558-2561 โดยคณะฯได้ด าเนินการส่งบุคลากรเข้าสู่โครงการ
เพื่อเข้ารับการประเมินและพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนโดยมหาวิทยาลัย
เป็นผู้จัดโครงการ (มส.5.1-6.3)  
 นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการ
อบรมและศึกษาดูงานให้กับบุคลกรในคณะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น

มส. 5.1-6.1  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนและพัฒนาบุลากร 
พ.ศ. 2557-2561 และ พ.ศ. 
2559-2562 
มส. 5.1-6.2 
- แผนพัฒนาบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
พ.ศ.2557-2561 และ พ.ศ. 
2559-2562 
มส. 5.1-6.3 
- สรุปรายงานการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558 
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การพัฒนาและน าความรู้ที่ได้จากการอบรมและการศึกษาดูงานน าความรู้มา
ขับเคลื่อนคณะฯไปสู่ความส าเร็จและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะฯ (มส. 5.1-6.4) 
สรุปโครงการต่างๆ 

 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ในแผนยุทธศาสตร์( มส. 5.1-7.1) มีการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์( มส. 5.1-7.2) ซึ่งได้จัดท าเพื่อ
รองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและหลักสูตร  มี
กระบวนการขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558-2559 (มส. 5.1-7.3) มีการประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา  ตั้งแต่การประชุมเพื่อทบทวน
ผลการประเมินในปีการศึกษาท่ีผ่านมา รวมถึงการวางแผนและหาแนวทางการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2558  การอบรมเชิงปฏิบัติปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (มส. 5.1-
7.4)เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และแนวทางการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง มีการแบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ี ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบจะต้องเขียนผลการด าเนินงานรวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน มี
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ รวมถึงมีกลไกการก ากับและ
ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา2558- 2559 อีกทั้งยังมีระบบสารสนเทศท่ีใช้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังในส่วนข้อมูลของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษาจากกองประกันคุณภาพการศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  ส านักคอมพิวเตอร์และส่วนงานอ่ืนๆภายในมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีข้อมูลที่ใช้อันได้แก่ระบบท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันในการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย มีฐานข้อมูลส าหรับคณะฯ ส านักฯ ได้น าฐานข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ได้จริง อาทิ  
1. ฐานข้อมูลคณาจารย์ที่มีนักศึกษาในความดูแลเพื่อเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา  
2. งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการ
เชื่อมต่อฐานข้อมูลในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3.ฐานข้อมูล MIS 
ซึ่งจากการด าเนินงานตามกระบวนการและระบบกลไกท่ีวางไว้ท าให้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
และสามารถด าเนินการเขียนรายงานฯเพื่อตรวจประเมินตามตัวบ่งช้ีรวมถึงมี
ระดับคะแนนที่ดีขึ้น 

มส. 5.1-7.1  
- แผนยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 
2556 – 2561 
มส. 5.1-7.2  
- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
มส. 5.1-7.3  
- คณะกรรมการก ากับและ
ติดตามด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557-2558  
มส. 5.1-7.4  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2558 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย  
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องค์ประกอบท่ี 5การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผู้ก ากับดูแลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม : อาจารย์รัตติกร  ศรีชัยชนะ โทรศัพท์ 081-669-4623 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม : อาจารย์รัตติกร  ศรีชัยชนะ โทรศัพท ์081-669-4623 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐานและผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 

 1 คณะมีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
1.ระบบในการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 
    ปีการศึกษา 2558  คณะได้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558(มส 5.2-1.1) และมีการก ากับ
การด าเนินงานภายใต้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกโปรแกรม
วิชา มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีเหมาะสม มีการด าเนินการควบคุม
คุณภาพ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งช้ีที่ก าหนด และคณะมีการด าเนินงานตามระบบในการก ากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (มส5.2-1.2) 
2. กลไกการก ากับและติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร(มส 5.2-1.3) โดยมีเครื่องมือส าคัญที่
ช่วยในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานคือ การประชุมคณะกรรมการก ากับ
และติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
ทุกหลักสูตร โดยมีการประชุมเพื่อก ากับการด าเนินงาน (มส. 5.2-1.5) ได้แก่  
ครั้งท่ี 1 แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ การด าเนินงานจัดท าเล่ม
รายงานและการตรวจประเมิน ในปีการศึกษา 2557 รวมถึงการหาแนวทางใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 
     ครั้งท่ี2 การจัดท าแผนการด าเนินงานก ากับและติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ 
 ครั้งท่ี3 แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางในการก าหนดระบบและกลไกในแต่ละตัว
บ่งช้ี 
 ครั้งท่ี 4การด าเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2558 

มส5.2-1.1 
- คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2558 
มส5.2-1.2  
- ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาปี 2558 
มส5.2-1.3  
- ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท่ี 140/2559เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและ
ติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร 
มส5.2-1.4  
- ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท่ี 527/2559เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาปี
การศึกษา 2558 
มส. 5.2-1.5 
- รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการก ากับและติดตาม
การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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ครั้งท่ี 5รายงานผลการประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2558ประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานปีการศึกษา 2558 รวมถึง
การหาแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2559 

 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา  
  คณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2558(มส  5.2-2.1) และ 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชาประจ าคณะ (มส  5.2-2.2)
โดยมีหน้าท่ีในการก ากับและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรมีการก าหนดให้ทุกหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2558 ต้องได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558 และ
ด าเนินงานตามรูปแบบของ มคอ.7 ที่เป็นรายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตรเพื่อให้ทุกหลักสูตรมีรูปแบบการรายงานที่เหมือนกันและสามารถใช้ใน
การรายงาน TQF และ SAR ได้ในเล่มเดียวกัน ทั้งนี้การด าเนินการของการ
ก ากับและติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนท่ีก าหนด 
    คณะกรรมการฯ มีการรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณามีการเสนอทั้งหมด 2 ครั้ง ประจ าภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนท่ี 2 (มส  
5.2-2.3) 

มส 5.2-2.1 
- ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท่ี 140/2559เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและ
ติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร 
มส 5.2-2.2  
- ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท่ี401/2559เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการแบบโปรแกรมวิชาประจ า
คณะคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
มส 5.2-2.3 
- รายงานผลการติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เสนอ
ต่อกรรมการประจ าคณะ 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2558 ดังนี ้

1. การสนับสนุนทรัพยากรด้านการเงิน คณะได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณ
เพี่อใช้ในการด าเนินงานให้กับโปรแกรมวิชาต่างๆ ทุกปี โดยโปรแกรมวิชา
สามารถบริหารจัดการเพื่อด าเนินงานด้านต่างๆ ของด้วยตนเอง ซึ่งโปรแกรม
วิชาได้มีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการด าเนินงานคุณภาพการศึกษาไว้
อย่างชัดเจน นอกจากน้ีในระดับคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับ
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดท ารายงานผล การจัดท าคู่มือ 
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อใช้ในการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยทางคณะได้
มีการอ านวยความสะดวกในการจัดท ารูปเล่มรายงานผล (คอมพิวเตอร์ กระดาษ 
เครื่องสแกน ฯลฯ) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (เครื่องฉาย ห้องท ากิจกรรม ฯลฯ)  

มส 5.2-3.1  
- แผนปฏิบัติการงบประมาณ 
(ระดับโปรแกรมวิชา) ประจ าปี
งบประมาณ 2558- 2559 
มส 5.2-3.2  
- แผนปฏิบัติการงบประมาณ 
(ระดับคณะ) ประจ าปี
งบประมาณ 2558 - 2559 

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
คณะได้ด าเนินการการจัดการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรระหว่างวันท่ี 25 กรกฎาคม – 5สิงหาคม 2559 ทั้งหมด 21 หลักสูตร
และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีการ

มส. 5.2-4.1  
- ก าหนดการการเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
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เชิญกรรมการผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็นผู้ตรวจ(มส. 5.2-4.1) 
   เมื่อมีด าเนินประเมินคุณภาพการศึกษาครบทุกหลักสูตร คณะกรรมการก ากับ
และติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเชิญตัวแทนประธาน
หลักสูตรและอาจารย์ผู้ตรวจประเมินภายในคณะ เข้าประชุมร่วมกันเพื่อสรุป
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น (มส. 5.2-4.2) 
   คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้มีการสรุปรายงานผล
การประเมินทุกหลักสูตรและปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(มส. 5.2-4.2) 

มส 5.2 –4.2 
- รายงานผลปัญหาและอุปสรรค
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 2558 
มส 5.2-4.3 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
มส 5.2-4.4  
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  คณะฯ ได้มีการน าเอาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯโดย ดร.อนุจิตร  ชิณสาร เมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันท่ี 25 
กันยายน 2558เรื่องข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินงาน
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น(มส. 
5.2-5.1) ซึ่งส่งผลให้การตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558  มีผลการด าเนินงานและระดับคะแนนเพิ่มสูงขึ้น(มส.5.2-5.2) 

มส 5.2-5.1   
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 4/2558 วันท่ี 25 กันยายน 
2558 
มส 5.2-5.2   
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2558 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 
การก ากับมาตรฐานจ านวน 19 หลักสูตร จากทั้งหมด 21 หลักสูตร  

มส 5.2-6.1  
- รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 
  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
ผลการประเมินตนเองเทียบกับ            

ค่าเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน บรรลุเป้าหมาย  

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
คณะฯ ควรมีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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สรุปผลการประเมินตนเองระดับคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 255 9) นั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าท่ีผลิตบัณฑิต และ
ด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 5 องค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 
13 ตัวบ่งช้ี ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีค่าเฉลี่ย  
4.03 อยู่ในระดับคุณภาพด ี แยกเป็น ปัจจัยน าเข้า ค่าเฉลี่ย 2.69 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ กระบวนการ ค่าเฉลี่ย 4.86อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก และผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย 3.78อยู่ในระดับดเีพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาดัง
ตารางต่อไปนี้  

 
ตารางสรุปคะแนน ตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนน 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

1 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.57 
2 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.13 
3 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.14 
4 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 2.50 
5 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 
6 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
7 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 5 
8 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์  5 
9 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
10 3.1 การบริการวิชาการ 5 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
11 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
12 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ที่ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์

ของคณะ 
5 

13 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  4 
คะแนนรวม 52.33 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวมหารด้วยจ านวนตัวชี้วัดที่ได้รับการประเมิน)  4.03 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 
 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
 

ตัวบ่งช้ี 
 
I 

 
O 

 
P 

คะแนนเฉลี่ย 0.00-1.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
2.51-3.50 ระดับคุณภาพพอใช้ 
3.51-4.50 ระดับคุณภาพด ี
4.51-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 6 1.92 5.00 2.57 3.06 ระดับคุณภาพพอใช้ 
2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
5 2 - 4.50 - 4.50 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 4 7 2  
4.03 

 
ระดับคุณภาพด ีผลการประเมิน 2.69 5.00 3.78 

การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ 
ด าเนินงาน 

ระดับดี  
* ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนารายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ี 1การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น 
1. คณะฯ มีช่องทางในการให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษาที่หลากหลายช่องทาง 
2. คณะฯ มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีมีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน TQF อย่างโดดเด่น 
โอกาสในการพัฒนา 

              1.  คณะ ฯ ควรมีการตรวจสอบการลาศึกษาต่อของอาจารย์ โดยให้อาจารย์ที่มีความประสงค์จะลาศึกษาต่อ มีการ
แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนไม่ต่ ากว่า 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทดแทนได้ตามเวลา
ที่ก าหนด 
 2. คณะควรมีระบบติดตาม การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสุตรในกรณีที่อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงจากการไปศึกษาต่อหรือเกษียณอายุราชการ ให้อาจารย์ประจ าหลักสุตรเป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 
              3. คณะ ฯ ควรมีการด าเนินการจัดท าแผนการวิเคราะห์อัตราก าลังในระดับคณะ เพื่อเป็นกรอบ 
แนวทางการการท าแผนวิเคราะห์อัตราก าลังในระดับหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. คณะฯ ควรมีการก าหนดมาตรการในการกระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมุ่งเป้าไปท่ี
อาจารย์ที่มีความพร้อมและคณะฯ ให้การสนับสนุน เช่น การจัดอบรมเพิ่มเติม การติดตามผลการด าเนินงาน ฯลฯ 
5. คณะ ฯ ควรมีการเพิ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าให้มากขึ้น โดยการส ารวจความต้องการของศิษย์เก่า เพื่อให้
สามารถพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเด่น 
1. คณะฯ มีระบบและกลไกด้านการวิจัยที่ชัดเจน 
โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะ ฯ ควรมีการจัดท าคู่มือการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับคณะ เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานด้านการ
วิจัยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯได้อย่างแท้จริง 
            2. คณะฯ ควรมีการจัดโครงการอบรมที่สามารถส่งเสริม ผลักดันให้อาจารย์ท าวิจัยให้มากข้ึนและต่อเนื่อง รวมถึง
กระจายให้ครบทุกสาขาวิชา 
           3.  คณะฯ ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่มากขึ้น 
 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น 
1. คณะ ฯ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของ 

สังคม/ชุมชน 
โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะ ฯ ควรมีการด าเนินโครงการบริการวิชาการโดยให้ทุกโปรแกรมวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ

แบบเป็นทีมเดียวกัน เพื่อให้การด าเนินโครงการมีการบูรณาการอย่างครบวงจรทุกศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์  
2) คณะ ฯ ควรมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาอย่างระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริการวิชาการ

ของคณะต่อไป 
 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น 
1. คณะฯ มีกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายและได้รับการยอมรับใน 

ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ยกย่องหรือเชิดชู อาจารย์ และนักศึกษาท่ีได้ด าเนินกิจกรรมด้านการ

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลากรโดยทั่วไปให้มากยิ่งข้ึน เพราะคณะมีกิจกรรมที่โดดเด่นเป็นท่ี
ยอมรับท้ังในระดับชุมชน ระดับประเทศ และมีการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศ 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเด่น 
1. คณะ ฯ มีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางในการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายของสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
โอกาสในการพัฒนา 
1. คณะฯ ควรมีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
 


