คำนำ
คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ ได้จัดท ารายงานการประเมิ นตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลการ
ดาเนินงานในการพัฒนาการเรียนการสอน ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
และทิศทางของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การบริหารงานได้อาศัยหลักธรรมภิบาลในการบริ หารจัดการเพื่อประโยชน์แก่
สังคมและประเทศ การเขียนรายงานการประเมิ นตนเองในกลุ่ม คณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ อิ งกั บ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ คาอธิบายตัวบ่งชี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีอ งค์ประกอบทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งชี้ ในการดาเนินงานในปีก ารศึกษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี กิจกรรมโครงการหลากหลาย ซึ่งล้วนมุ่งเน้นในการพัฒนาให้นักศึกษาได้
ส าเร็จ ไปเป็ นบั ณ ฑิ ต ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม ซื่อ สัต ย์ สุ จ ริต ในการประกอบอาชีพ ความส าเร็จ ของโครงการในการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นความ ก้าวหน้าของคณะ และการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
รายงานการประเมินตนเองเล่ม นี้ สาเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุก
ฝ่ายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายในเล่มนี้ จะเป็นการสะท้อนศักยภาพการทางานของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป
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รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ ได้ ด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตตามความต้องการ
ของท้องถิ่นหลายสาขาวิชา รวมทั้งการเข้าถึงชุมชนด้วยการเป็นที่พึ่งด้านการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและระดับจังหวัด การบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีการดาเนินการ
ด้านหลักสูตรการศึกษาโดยคณะได้มีการจัดการศึกษารวมทั้งสิ้น 15 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่ขอปิดแบบมีเงื่อน
ระดั บ ปริ ญ ญ าโท จ านวน 2 ห ลั ก สู ต ร คงเหลื อ 13 หลั ก สู ต ร โดยมี ห ลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
จานวน 11 หลักสูตร ระดับ ปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร มีจานวน
นักศึกษาทั้งสิ้นรวม 1,978 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จานวน 1,956 คน ระดับบัณฑิ ตศึกษาจานวน 22 คน
มีบุคลากรสายวิชาการ 84 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 35 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 119 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดอยู่ในมหาวิทยาลัยประเภท กลุ่ม ข
คือ สถาบั นที่ เน้น ระดับ ปริญ ญาตรี ดาเนิน งานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ นคู่มื อประกั นคุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2562 มีมาตรฐานการศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์
ผู้ เ รี ย น มาตรฐานที่ 2 ด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรม มาตรฐานที่ 3 ด้ า นการบริ ก าร มาตรฐานที่ 4 ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร และกากับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ คาอธิบ ายตัวบ่งชี้กระทรวงการอุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ม าตรฐาน
ทั้งหมด 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า (I) กระบวนการ (P) และด้านผลลัพธ์ (O)
สรุปตามมุมมองตามมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้
ผลการประเมินตามเกณฑ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน
อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน พบว่า
- อยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 2,3,4,5
- อยู่ในระดับดี
จานวน 1 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1
และมุมมองปั จจัย IPO พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน ปัจจัยด้านการนาเข้า (I) ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 3.81 คะแนน การดาเนินงานระดับ ดี
ปัจจัยด้านการกระบวนการ(P) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 4.80
คะแนน การดาเนินงานอยู่ระดับ ดีม าก และ ปัจ จัยด้านผลลัพธ์ (O) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 4.38 คะแนน การดาเนินงานอยู่ระดับดี
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ส่วนที่ 1
ส่วนนำ
ประวัติควำมเป็นมำของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรนิ ทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ เดิมคือ "วิทยาลัยครูสุรินทร์" ได้รับสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 สังกัดกรมการ
ฝึก หัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เมื่ อได้รับ การจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่ว ยงานของวิท ยาลัยครูสุรินทร์ ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยให้เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทาหน้าที่ผลิตนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร (ปก.ศ.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปก.ศ.สูง) และระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
"สถาบันราชภัฏ " แก่วิท ยาลัยครูทั่ วประเทศ 36 แห่ง เมื่ อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครู
สุรินทร์จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และได้รับการ
เปลี่ ยนสถานภาพเป็ นสถาบัน ราชภัฏ ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 คณะวิชามนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงได้ปรับชื่อคณะใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และในปี
พ.ศ.2547 ได้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ซึ่งประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
สถานที่ตั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 38 เลขที่ 186
หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ /โทรสาร 044-513369 เบอร์โทรภายใน 0305 ,0302
การจัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏสุรินทร์ จัดการศึก ษาในสาขาวิชา
การศึกษา และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาครุศาสตร
บัณฑิตและปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูต รปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมีการพัฒนามาตามลาดับ
ดังนี้
พ.ศ. 2519 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
พ.ศ. 2521 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
ในสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ ประวัติ ศาสตร์ สัง คมศึก ษา บรรณารัก ษศาสตร์ ดนตรีศึก ษา
นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา และ พัฒนาชุมชน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
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(ค.บ.) สาขามัธยมศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์
ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา
พ.ศ. 2522 นอกจากเปิดสอนสาขาวิชาการศึกษาแล้วยังได้เปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรศิลปะศาสตร์ ระดับอนุปริญญา (อ.ศศ.) และปริญญาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พัฒนาชุมชน ดนตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ และนาฏศิลป์และการละคร
พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม รัฐประศาสน
ศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและการพัฒนา
ท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์และการ
พัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา
พ.ศ. 2557 เปิ ด สอนห ลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมห าบั ณ ฑิ ต (รป .ม.) สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์
พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
พ.ศ. 2559 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีก ารจัดการเรียนการสอนที่ เปิดใน
ระดับปริญญาตรี จานวน 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโทจานวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จานวน 1
หลักสูตรรวมทั้งสิ้น จานวน 15 หลักสูตร ดังนี้
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาไทย
2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา
4.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์
7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.4 ปี) สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
10.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.4 ปี) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
11.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.4 ปี) สาขาวิชานิติศาสตร์
12.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
13.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา
14.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
15.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
อย่างไรก็ตามในปี 2562 คณะได้มี การปิดหลัก สูต ร แบบมี เงื่อนไข 2 หลักสูตร คือ หลัก สูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค และหลักสูตร
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ปี 2563 คณะได้เปิด
หลักสูตรใหม่เพิ่ม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
โดยมีผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เริ่มจัดตั้ง พ.ศ.2520-2563 ตำมลำดับ
ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงลาดับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มจัดตั้ง พ.ศ.2520-2564
ลาดับ

รายชื่อ

วันเดือนปี

ตาแหน่ง

1

อาจารย์ฉลอง กองสุข

30 ส.ค. 2520 - 8 ส.ค. 2521 หัวหน้าคณะวิชา

2

อาจารย์ตราชู สุวรรณานนท์

8 ส.ค. 2521 - 15 ส.ค. 2523 หัวหน้าคณะวิชา

3

อาจารย์สนั่น นันทธีโร

5 ส.ค. 2523 - 26 ส.ค. 2525 หัวหน้าคณะวิชา

4

อาจารย์วีรพัฒน์ สุรวัฒนพงษ์

26 ส.ค. 2525 - 8 ส.ค. 2527 หัวหน้าคณะวิชา

5

อาจารย์สัญชัย สุขอ้วน

8 ส.ค. 2527 - 10 ธ.ค. 2531 หัวหน้าคณะวิชา

6

อาจารย์พะเยาว์ เวทย์ศิริยานั นท์

10 ธ.ค. 2531 - 31 ต.ค. 2532 หัวหน้าคณะวิชา

7

รองศาสตราจารย์บุญยัง หมั่นดี

1 พ.ย. 2532 - 31 ต.ค. 2536 หัวหน้าคณะวิชา

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ภูมิประเทศ

1 พ.ย. 2536 - 1 มิ.ย. 2538
1 มิ.ย. 2538 - 1 มิ.ย. 2542
1 มิ.ย. 2542 - 6 ก.ค. 2546
7 ก.ค. 2546 - 29 ก.ค. 2546

9

อาจารย์กระจาย รุ่งเรือง

30 ก.ค. 2546 - 7 ส.ค. 2546 รักษาการแทนคณบดี
8 ส.ค. 2546 - 12 มิ.ย. 2548 คณบดี

10

รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง

13 มิ.ย. 2548 - 7 มิ.ย. 2552 คณบดี
8 มิ.ย. 2552 - 1 ก.ค. 2552 รักษาการแทนคณบดี
1 ก.ค. 2552 - 14 ก.ค. 2556 คณบดี

11

อาจารย์นพฤทธิ์ จิตรสายธาร

15 ก.ค. 2556 - 10 ม.ค. 2557 รักษาราชการแทนคณบดี

12

อาจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ

11 ม.ค. 2557 - 28 มิ.ย. 2557 รักษาราชการแทนคณบดี

13
14
15
16
17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา พิณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏา พิณศรี
อาจารย์อลงกต เพชรศรีสุก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง

29 มิ.ย. 2557 - 23 ส.ค.2558
24 ส.ค.2558 - 19 ก.พ.2560
20 ก.พ.2560 – 7 เม.ย.2560
8 เม.ย.2560-7 เม.ย. 2564
8 เม.ย.2564 – ปัจจุบัน

หัวหน้าคณะวิชา
คณบดี
คณบดี
รักษาการแทนคณบดี

คณบดี
รักษาราชการแทนคณบดี
รักษาราชการแทนคณบดี
คณบดี
รักษาราชการแทนคณบดี
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญำ
วิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสูส่ ังคมแห่งการเรียนรู้ที่
ยั่งยืน เพื่อเป็นคณะชั้นนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตาม
มาตรฐานสากล
3. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชนและท้องถิ่น ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
4. สร้างมูลค่า สืบสาน ส่งเสริม ทานุบารุงและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมสูส่ ากล
5.เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของบุคลากร บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญำ
มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคมและศิลปวัฒนธรรม
ค่ำนิยม
คณะมีค่านิยมองค์กร เพื่อพัฒนาสูเ่ ป้าหมาย คือ HUMAN for D
H = Happiness
องค์กรแห่งความสุข
U = Unity
องค์กรที่เป็นเอกภาพ
M = Management
องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี
A = Activeness
องค์กรที่ขยัน ตั้งใจ ทางานเชิงรุก
N = New Creation
องค์กรแห่งการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่
FOR = เพื่อ
D = Development
องค์กรเพื่อพัฒนาองค์ความรูส้ ู่ทอ้ งถิ่น
วัฒนธรรมองค์กร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีการทางานแบบมุ้งเน้นผลงาน
โดยยึดหลักการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการพันธกิจเพือ่ ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ชุมชนท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ ดาเนินงานตาม
พันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ ดังนี้
1. เพื่อ ผลิตบัณฑิ ตให้มี ความสามารถทางวิชาการ มีการเรียนรู้มี ทัก ษะในการท างาน และอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข
2.เพื่อผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
3. เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
4. เพื่อบูรณาการและสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์
5. เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ ระดมทรัพยากรภายในและภายนอก บริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิผล
เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล
อัตลักษณ์
คุณธรรมนาความรู้ สูส่ ัมมาชีพ
สีประจำคณะ
สีน้าเงิน
อัตลักษณ์นักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คิดเป็นทาเป็น รู้กาลเทศะ จิตสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร งามด้วยกิริยาวาจา
หนักเอาเบาสู้ พร้อมทางาน เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน และมีคณ
ุ ธรรม
คุณลักษณะนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีองค์ความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาในวิชาชีพของตน
2. มีทักษะในการแก้ปัญหา การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเอง
3. มีทักษะในการจัดการ ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
5. มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์และร่วมพัฒนาท้องถิ่น
6. มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
7. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8. มีภาวะผู้นาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
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แผนยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผูม้ ีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
เป้ำประสงค์ (Goals) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ มีการเรียนรู้มี
ทักษะในการทางาน และอยูร่ ่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข
ตัวชี้วัด (KPI)
1. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังจบการศึกษา
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ ีต่อบัณฑิต
กลยุทธ์
1. ผลักดันให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผูป้ ระกอบการ
2. ส่งเสริมให้มกี ารสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
3.พัฒนาเครือข่ายจากภายนอกในการจัดหาหรือนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพือ่ นาไปสู่การสร้างคุณภาพ
ชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น
เป้ำประสงค์ (Goals) เพื่อผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
ตัวชี้วัด (KPI)
1. จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น
2. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคต่ออาจารย์ประจาหรือนักวิจัย
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมหลักสูตรให้มีงานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 1 หลักสูตร 1 ชุมชน
3. เพิ่มเป้าหมายและพื้นที่ในการทาวิจัยระหว่างประเทศทีส่ อดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
4. สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์ทปี่ รึกษาด้านงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชนและ
ท้องถิ่นเพือ่ ความเข้มแข็งและยั่งยืนของผูเ้ รียน ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
เป้ำประสงค์ (Goals) เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการที่มปี ระโยชน์ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ตัวชี้วัด (KPI)
1. จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนือ่ งหลังสิ้นสุดโครงการ
2. จานวนชุมชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ
3. จานวนโครงการที่ได้รบั การพัฒนาอย่างตอเนื่องตามแผนบริการวิชาการ
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพือ่ แก้ปญ
ั หาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
3. ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น
4. ส่งเสริมโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมทุกหลักสูตรสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ท้องถิน่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย และความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
เป้ำประสงค์ (Goals) เพื่อบูรณาการและสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด (KPI)
1.จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทีท่ าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
หรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพิ่ม
2. จานวนกิจกรรมที่ บูรณาการและสร้างมูลค่าเพิม่ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับ
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์
กลยุทธ์
1. ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
2. ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาระบบฐานข้อมูล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สาธารณะด้าน
มรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และ
สร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข
เป้ำประสงค์ (Goals) เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ ระดมทรัพยากรภายในและ
ภายนอก บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล
ตัวชี้วัด (KPI)
1. ระดับความสาเร็จขององค์กรแห่งความสุข
2. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
3. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
4. ร้อยละของการใช้งบประมาณทีเ่ ป็นไปตามแผน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสวัสดิการบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรให้มีความเท่าเทียมกัน
3. สนั บ สนุนให้มี ก ารประเมิ นผลการปฏิบัติง านเพื่อต่อสัญ ญาหรือเลื่อ นระดับ ปรับ
เงินเดือนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
4. ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผน การบริหาร
องค์กร เพือ่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข
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กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดอยู่ในมหาวิทยาลัยประเภท
กลุ่ม ข คือ สถาบันที่เน้นระดับ ปริญ ญาตรี ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี เรื่องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา โดยดาเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิช าการ และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มี ก ารด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์

โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรนิ ทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการบริหารงานโดยจัดโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของคณะฯ โดยประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรที่มีการจัดแบ่งการบริหารองค์กร ออกเป็น งาน
บริหารทั่วไป งานบริการการศึกษา และงานพัฒนาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามประกาศการแบ่งส่วนราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างตาแหน่งงาน โดยมีการแบ่ง
โครงสร้ า งการบริ ห ารที่ ป ระกอบด้ ว ย คณบดี เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด โดยมี ร องคณบดี 5 ต าแหน่ ง
ประกอบด้ ว ย รองคณบดี ฝ่ ายบริห าร รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ รองคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู และรองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒ นธรรมและกิจการพิเศษ
ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กร นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยคณบดีอีก 1 ตาแหน่ง สาหรับ
ฝ่ายบริหารงานประจา มีหัวหน้าสานักงานคณบดีเป็นหัวหน้า และมีกลุ่มงานที่ขึ้นกับหัวหน้าสานักงาน
คณบดี ประกอบด้วย
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้ งานธุรการและสารบรรณ งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ งานแผนปฏิบัติการ และแผนงาน
งบประมาณ งานการบริหารงานบุคคล งานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน งานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานอาคารสถานที/่ ระบบความปลอดภัย
กลุ่มงานบริการการศึกษา ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้ งานหลักสูตร และบัณฑิตศึกษา งานการเรียน
การสอนและประเมินผล งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ งานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
งานบทความ/วารสาร และการจัดการความรู้ (KM)
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้ งานการพัฒนานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ งานกิจกรรมนักศึกษา งานระดมทุนเพือ่ การศึกษา งานสโมสรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า
คณะฯ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานการจัดการความเสี่ยง
กลุ่มงานบริการวิชาการ ซึง่ ดูแลงานดังต่อไปนี้ การบริการวิชาการตามราโชบายและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ งานการบริการวิชาการอื่น ๆ งานการพัฒนารายได้ งานห้องสมุด
งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้ งานศิลปวัฒนธรรม
งานสวัสดิการบุคลากร งานวันสาคัญต่าง ๆ /วันนักขัตฤกษ์ งานประชาสัมพันธ์และงานโสตทัศนศึกษา
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สำนักงำนคณบดี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนบริกำรกำรศึกษำ

งำนพัฒนำนักศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

ภำพที่ 1 โครงสร้ำงองค์กรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
บริหาร
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คณบดี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณะกรรมกำรบริหำรคณะ
รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร

คณะกรรมกำรประจำคณะ
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วิชำกำรและงำนพัฒนำครู

รองคณบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
และกิจกำรพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนบริกำรกำรศึกษำ

งำนกิจกำรนักศึกษำ

งำนบริกำรวิชำกำร

งำนศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรพิเศษ

ภำพที่ 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
บริหาร
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คณบดี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร

รองคณบดี
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วิชำกำรและงำนพัฒนำครู

รองคณบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
และกิจกำรพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
งำนบริหำรงำนทั่วไป
-งานธุรการและสารบรรณ
-การเงินและบัญชี
-พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
-แผนงาน แผนยุทธศาสตร์
-แผนปฏิบัติการ และแผนงานงบประมาณ
-การบริหารงานบุคคล
-การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
-การประกันคุณภาพการศึกษา
-งานอาคารสถานที่/ระบบความปลอดภัย

งำนบริกำรกำรศึกษำ
-แผนการเรียนการสอน
-ผลการเรียน
-งานหลักสูตร
-การวิจัย
-การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
-บทความ/วารสาร
-บัณฑิตศึกษา
- การจัดการความรู้ (KM)

งำนกิจกำรนักศึกษำ
-การพัฒนานักศึกษา
-งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
-งานกิจกรรมนักศึกษา
-งานระดมทุนเพื่อการศึกษา
-งานสโมสรนักศึกษา
-สมาคมศิษย์เก่าคณะฯ
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การจัดการความเสี่ยง

งำนบริกำรวิชำกำร
-การบริการวิชาการตาม
ราโชบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-การบริการวิชาการอื่น ๆ
-การพัฒนารายได้
-งานห้องสมุด
-ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

งำนศิลปวัฒนธรรมและกิจกำร
พิเศษ
-งานศิลปวัฒนธรรม
-สวัสดิการบุคลากร
-วันสาคัญต่าง ๆ /วันนักขัตฤกษ์
-งานประชาสัมพันธ์
และงานโสตทัศนศึกษา

ภำพที่ 3 โครงสร้ำงตำแหน่งงำนและปฏิบัติงำน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
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รำยชื่อผูบ้ ริหำร กรรมกำรประจำคณะ กรรมกำรบริหำร ชุดปัจจุบัน
คณะกรรมกำรประจำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย คาโสภา
5. อาจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา สุขเกษม
9. อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ทองปลิว
10.อาจารย์วนมพร พาหะนิชย์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.เกรียงศักดิ์ เตียเจริญวรรธน์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์ รัตนรวมการ
15. นายเทียม ศิวะสุข
16. นายสมนึก ศูนย์กลาง
17. นางนุตสรา มิ่งมงคล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ

คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย คาโสภา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5. อาจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
งานพัฒนาครู
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์
รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ
กิจการพิเศษ
7. อาจารย์ ดร.สุภาสินี วิเชียร
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
8. อาจารย์ศุภชัย ภักดี
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10. อาจารย์วนมพร พาหะนิชย์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา
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คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์(ต่อ)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาล สนิทสันเทียะ
12. อาจารย์ยุวดี พลศิริ
13. อาจารย์เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์และ
การออกแบบ
14 อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธโคตร์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
15 อาจารย์กาญจนา เถาว์ชาลี
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
16. อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา
ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.เกรียงศักดิ์ เตียเจริญวรรธน์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ ไหวดี
ประธานหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค
19. อาจารย์ ดร.สุรีย์ฉาย สุคันธรัต
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
20. อาจารย์ ดร.ชาตรี เกษโพนทอง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา
มหาบัณฑิต
21. นางนุตสรา มิ่งมงคล
รักษาการแทนหัวหน้าสานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มกี ารจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จานวน 11
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน 1 หลักสูตร ดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 แสดงจานวนและรายชื่อหลักสูตร
หลักสูตรปริญญำ

สำขำวิชำ

ปีที่พัฒนำ/ปรับปรุง

ลำดับ
1

ครุศาสตรบัณฑิต

1. ภาษาไทย

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562

2. ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562

3. สังคมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562

4. บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562

สภำมหำวิทยำลัย
อนุมัติเห็นชอบ
หลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่
1/2559
วันที่ 26 ม.ค. 2559
ในคราวประชุมครั้งที่
7/2562
วันที่ 9 เม.ย. 2562
ในคราวประชุมครั้งที่
1/2559
วันที่ 26 ม.ค. 2559
ในคราวประชุมครั้งที่
7/2562
วันที่ 9 เม.ย. 2562
ในคราวประชุมครั้งที่
1/2559
วันที่ 16 พ.ค. 2559
ในคราวประชุมครั้งที่
7/2562
วันที่ 9 เม.ย. 2562
ในคราวประชุมครั้งที่
1/2559
วันที่ 26 ม.ค. 2559
ในคราวประชุมครั้งที่
7/2562
วันที่ 9 เม.ย. 2562

วันที่ สกอ
รับทรำบ
หลักสูตร
16 พ.ค. 2559
24 ก.พ. 2563
15 มิ.ย. 2559
15 เม.ย. 2563
15 มิ.ย. 2559
4 พ.ค. 2563
31 ต.ค. 2559
16 เม.ย. 2563
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ตำรำงที่ 2 แสดงจานวนและรายชื่อหลักสูตร (ต่อ)
ลำดับ

หลักสูตรปริญญำ

สำขำวิชำ
5. ดนตรีศึกษา

ปีที่พัฒนำ/
ปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562

6. นาฏศิลป์

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562

2

ศิลปศาสตรบัณฑิต

7. การพัฒนาสังคม

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

8. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

3

ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต

9. ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ

4

รัฐประศาสน
ศาสตรบัณฑิต

10. รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564

สภำมหำวิทยำลัย
วันที่ สกอ
อนุมัติเห็นชอบ
รับทรำบ
หลักสูตร
หลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่
29 มิ.ย. 2559
1/2559
วันที่ 26 ม.ค. 2559
ในคราวประชุมครั้งที่
16 มิ.ย. 2563
7/2562
วันที่ 9 เม.ย. 2562
ในคราวประชุมครั้งที่
28 เม.ย. 2559
1/2559
วันที่ 26 ม.ค. 2559
ในคราวประชุมครั้งที่
6 พ.ค. 2563
7/2562
วันที่ 9 เม.ย. 2562
ในคราวประชุมครั้งที่
20 ส.ค. 2555
11/2554
วันที่ 21 ธ.ค. 2554
ในคราวประชุมครั้งที่
10 พ.ย. 2562
3/2560
วันที่ 23 มี.ค.2560
ในคราวประชุมครั้งที่
6 พ.ค. 2559
3/2559
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อยู่ระหว่างจัดทาเพื่อนาเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่
10 พ.ย. 2562
3/2560
วันที่ 23 มี.ค. 2560
ในคราวประชุมครั้งที่
12 ต.ค. 2559
3/2559
วันที่ 6 พ.ค.2559
อยู่ระหว่างจัดทาเพื่อนาเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ
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ตำรำงที่ 2 แสดงจานวนและรายชื่อหลักสูตร (ต่อ)
ลำดับ
5

6

หลักสูตรปริญญำ
นิติศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต

สำขำวิชำ
11. นิติศาสตร์

12. การวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและภูมิภาค

ปีที่พัฒนำ/
ปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559

สภำมหำวิทยำลัย
วันที่ สกอ
อนุมัติเห็นชอบ
รับทรำบ
หลักสูตร
หลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่
18 ส.ค. 2559
3/2559
วันที่ 6 พ.ค. 2559
อยู่ระหว่างจัดทาเพื่อนาเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่
15 มิ.ย. 2559
1/2559
วันที่ 26 ม.ค. 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค ได้แจ้งปิดหลักสูตรแบบมี
เงื่อนไข โดยมีนักศึกษาคงค้างอยู่จานวน 4 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการ และเตรียมการยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคขึ้น
ทดแทน

7

ครุศาสตร
มหาบัณฑิต

13. สังคมศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563

8

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

14. รัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2557

ในคราวประชุมครั้งที่
5/2557
วันที่ 1 ส.ค. 2557
ในคราวประชุมครั้งที่
1/2563
วันที่ 17 ม.ค. 2563

สกอ.ให้ปรับปรุง
แก้ไข
อยู่ระหว่างการ
พิจารณา
รับทราบ
หลักสูตร
11 ก.ย. 2558

ในคราวประชุมครั้งที่
1/2558
วันที่ 25 มี.ค. 2559
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้แจ้งปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข โดยมีนักศึกษาคงค้างอยู่
จานวน 4 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการนาเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และจัดทาหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ขึ้นทดแทน
9
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรปรับปรุง ในคราวประชุมครั้งที่
30 ต.ค. 2558
ภูมิภาค
พ.ศ. 2557
8/2557
วันที่ 9 มี.ค. 2557
หลักสูตรปรับปรุง อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
พ.ศ. 2562
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
10 รัฐศาสตรบัณฑิต
16.รัฐศาสตร์
หลักสูตรใหม่
อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
พ.ศ. 2564
คณะกรรมการสภาวิชาการ
ที่มำ : งำนหลักสูตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
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รวมหลักสูตรจานวน
16 หลักสูตร
แจ้งปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไขจานวน
2 หลักสูตร
คงเหลือหลักสูตรจานวน
14 หลักสูตร
หลักสูตรพัฒนาขึ้นใหม่เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 จานวน 2 หลักสูตร
จำนวนอำจำรย์ และบุคลำกร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรปฏิบัตหิ น้าที่ในส่วนงานต่าง ๆ จาแนกเป็น
ข้าราชการสายวิชาการ (สายผูส้ อน) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ(สายผูส้ อน) อาจารย์สัญญาจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรสายสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2563 บุคลากรสายวิชาการ จานวน 84 คน
สายสนับสนุน จานวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 119 คน ดังตารางต่อไปนี้
บุคลากรสายวิชาการ จานวน 84 คน ประกอบด้วย อาจารย์ข้าราชการ 23 คน อาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 60 คน อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) 1 คน
ดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 แสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พรรณราย คาโสภา
อาจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์

7
8
9
10
11
12
13

อาจารย์ ดร.จานงค์ จันทร์เขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ
อาจารย์วนมพร พาหะนิชย์
อาจารย์ ดร.ชาตรี เกษโพนทอง
อาจารย์เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาล สนิทสันเทียะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.เกรียงศักดิ์
เตียเจริญวรรธน์
อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา
อาจารย์ ดร.สุภาสินี วิเชียร
อาจารย์ศุภชัย ภักดี
อาจารย์ยุวดี พลศิริ
อาจารย์กาญจนา เถาว์ชาลี
อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธโคตร์

14
15
16
17
18
19

หมำยเหตุ
ข้าราชการ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้าราชการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ข้าราชการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ข้าราชการ รองคณบดีฝ่ายกิจการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ผู้ช่วยคณบดี
ข้าราชการ (ประธานหลักสูตร)
ข้าราชการ (ประธานหลักสูตร)
ข้าราชการ (ประธานหลักสูตร)
ข้าราชการ (ประธานหลักสูตร)
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร)
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร)
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร)
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร)
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร)
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร)
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร)
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร)
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (ต่อ)
ลำดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

ชื่อ – สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา จันทริย์วงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์
อาจารย์ ดร.ศศิธร ศูนย์กลาง
อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ จิตรสายธาร
อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ
อาจารย์ ดร.ภัทระ อินทรกาแหง
อาจารย์ ดร.สนธยา มุลาลินน์
อาจารย์ ดร.ชัย สมรภูมิ
อาจารย์ ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร
อาจารย์ศุภวัฒน์ ทองนา
อาจารย์จตุพร เหลือสนุก
อาจารย์บุญทัน พาหา
อาจารย์ถิรพิทย์ ถาพรผาด
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ทองปลิว
อาจารย์ ดร.จิราวรรณ อยู่เกษม
อาจารย์ ดร.อลงกต เพชรศรีสุก
อาจารย์ ดร.จ.ส.ต.ศฤงคาร กุลุพราหมณ์ กลาสีภรัทวัช
อาจารย์ ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริส ภูมิประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังวาลย์ ตุกพิมาย
อาจารย์จันจิรา เซี่ยงฉิน
อาจารย์สิริลักษณ์ บุ้งทอง
อาจารย์ญาณิศา สู่ทรงดี
อาจารย์หทัยรัตน์ จงเสริมตระกูล
อาจารย์ ดร.ธงไชย สุขแสวง
อาจารย์พงษ์พันธ์ พึ่งตน
อาจารย์อัญญา บูชายันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน นาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐวิทย์ รัฐกาญจนไพบูลย์

หมำยเหตุ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (ต่อ)
ลำดับที่
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

ชื่อ – สกุล
อาจารย์กฤติกา ธรรมวิเศษ
อาจารย์สนธยา หยวกจังหรีด
อาจารย์พัชรินทร์ โชคอานวย
อาจารย์ลดาวัลย์ ปัญตะยัง
อาจารย์ศรัณย์ ศิลาเณร
อาจารย์ธีติมา พจนะแก้ว
อาจารย์อรวรรณ เกษแก้ว
อาจารย์คนึงนิตย์ อริยะธุกันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา สุขเกษม
อาจารย์อิสรีย์ ดารงค์สุนทรธัย
อาจารย์อนุรัตน์ พรหมฤทธิ์
อาจารย์ณภัค วุฒิวธันศา
อาจารย์ชลิตา คาหอม
อาจารย์กิติศักดิ์ จันฤาไชย
อาจารย์นิตยา เรืองสุวรรณ
อาจารย์ทองพูล ขุมคา
อาจารย์กานต์ กาญจนพิมาย
อาจารย์ภูมิ สาทสินธุ์
อาจารย์อรนุช แสงสุข
อาจารย์ศนิท บาศรี
อาจารย์วรกัญญา แก้วคุ้ม
อาจารย์นาวี รับพร
อาจารย์อธิพร ประเทืองเศรษฐ์
อาจารย์สันติ วิลัยสูงเนิน
อาจารย์วิภาวัณย์ สาระทรัพย์
อาจารย์ศิรประภา สันตะวงศ์
อาจารย์ ดร. อุษา กลมพันธ์
อาจารย์อัจฉรา สุทธิ์สนธ์
อาจารย์ศิรประภา รัตนรวมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์
อาจารย์ศุภสุดา ผ่องแก้ว
อาจารย์จีรัชพัฒน์ ผลเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวีย์ พรเอี่ยมมงคล

ที่มำ : ฝ่ำยบุคลำกร ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
อาจารย์อัตราจ้างงบรายได้มหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
(ลาศึกษาต่อ)

20

จากตารางที่ 3 บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 84 คน ลาศึก ษาต่อ 1 คน โดยมี วุฒิป ริญ ญาเอก
จานวน 30 คน ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 20 คน โดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาโทที่ไม่มีตาแหน่งทาง
วิชาการจานวน 34 คน คุณวุฒิปริญ ญาเอกที่ไม่มี ตาแหน่งจานวน 20 คน คุณวุฒิปริญ ญาโทที่มี ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 คน คุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกที่ มี ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน
คุณวุฒิปริญญาเอกที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน และอาจารย์อัตราจ้าง 1 คน
บุคลำกรสำยสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 35 คน ประกอบด้วย พนักงาน
มหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 10 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
23 คน ได้แก่ พนักงานงบประมาณรายได้ประจาสานักงานคณบดี จานวน 9 คน พนักงานประจาอาคาร 10
คน และนักวิชาการศึกษาประจาสาขา 4 คน ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 แสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ – สกุล
นางนุตสรา มิ่งมงคล
นางสาวรุจิราพร ศาลางาม
นายศักดิ์ชัย ท่าทอง
นางสาวอุษนีย์ จะมัวดี
นางสาวภทพร ศรีโกตะเพชร
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด
นายอุทัย กาจร
นางปิยนุช ผมพันธ์
นางสาววารุณี วาลีประโคน
นางสาวทองพันธ์ แพใหญ่
นายเอกพงศ์ โภคทรัพย์
นายธนาพล แจ้งสว่างศรี
นายณัฐนันท์ แสงสว่าง
นายอนันต์ แสวงมี
นางสาวศศิธร จันครา
นางสาวภีรมิต สุจินพรัหม
นายพัทธ์ สุทธิประภา
นายปรพล บานเย็น
นางสาวณฐิภาวัล ท่าทอง
นายเกียรติศักดิ์ ยี่เข่ง
นายวัฒนชัย ภาคพรหม

หมำยเหตุ
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
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ตำรำงที่ 4 แสดงข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ)
22

นางสาวอริศรา มีศิลป์

23

นางสมถวิล โฉมงาม

24

นางเสนอ นัดดี

25

นางวิภารัตน์ ประดับ

26

นายสมพงษ์ ลักธิคุณ

27

นางวรรณี มีหมดจบ

28

นางทับทิม วายโศก

29

นายจักรรินทร์ เหลือล้น

30

นางพินทอง รุ่งเรืองศรี

31

นางเฉลียว ขากิจ

32

นางจุฑากนก เพชรศรีสุก

พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานประจาอาคาร 2
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานประจาอาคาร 2
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานประจาอาคาร 37
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานประจาอาคาร 37
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานประจาอาคาร 37
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานประจาอาคาร 38
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานประจาอาคาร 38
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานประจาอาคาร 38
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานประจาอาคาร 38
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานประจาอาคาร 38
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาศิลปะ

33

นายอร่าม มุลาลินน์

พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้สาขาดนตรี

34

นายอดิศักดิ์ ชมดี

พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาดนตรี

35

นายชนาวัฒน์ จอนจอหอ

พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาดนตรี

จากตารางที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 35 คน ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณแผ่นดิน 10 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 23 คน ได้แก่
พนักงานงบประมาณรายได้ป ระจ าสานัก งานคณบดี จานวน 9 คน พนักงานประจ าอาคาร 10 คน และ
นักวิชาการศึกษาประจาสาขา 4 คน

22

จำนวนนักศึกษำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจานวนนักศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (2558-2562) ดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 แสดงจานวนนักศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

23

ข้อมูลพืน้ ฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่
ข้อมูลด้ำนงบประมำณ
งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
จาแนกตามงบประมาณแผ่นดิน, บ.กศ. ,กศ.บป, และงบบัณฑิตศึกษา และงบอื่น ๆ ดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 แสดงงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ
ลำดับ

ประเภทงบประมำณ

1
2
3
4
5
6
7
8

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณ บ.กศ.
งบประมาณ กศ.บป.
งบพัฒนาบุคลากร
งบบัณฑิต
งบกลาง มหาวิทยาลัย
งบพัฒนานิสิตด้านภาษา
งบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี
การศึกษา 2563 และ 2564
งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
งบทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม(SICE)
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
งบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดสุรินทร์(รายได้
ทรัพย์สิน)
งบประมาณมอบทุนการศึกษา
งบประมาณโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบ
บูรณาการ (1 ตาบล 1 มหาลัย)

9
10
11
12
13
14

ปีงบประมำณ 2563
งบที่ได้รับ งบประมำณ งบประมำ
จัดสรร
ใช้ไป
ณคงเหลือ
4,053,968 4,029,658.79
922,198
914,451.24
98,004
69,321
281,000
242,982
122,152
122,152
529,782.50
529,782.50
443,500
442,700

ปีงบประมำณ 2564
งบที่ได้รับ งบประมำณ
งบประมำณ
จัดสรร
ใช้ไป
คงเหลือ

24,309.21
7,746.76
28,683.00
38,018.00
0.00
0.00
800.00

7,549,760
920,760
296,670
284,000
192,050
811,099
38,675
-

5,072,969.83
243,205.09
40,098
90,976
192,050
325,640
0
-

2,476,790.17
677,554.91
256,572
193,024
0
485,459
38,675
-

1,984,948

1,984,948

0.00

4,708,431

3,580,529

1,127,902

191,200
100,000
600,000

190,600
100,000
598,000

600.00
0.00
2,000.00

-

-

-

285,000
-

285,000
-

0.00
-

390,100
10,330,000

390,000
3,521,360

100
6,808,640

รวม
9,611,753
9,509,595 102,156.97 25,521,545 13,456,827.92 12,064,717.08
คิดเป็นร้อยละ
98.94
52.73
หมำยเหตุ : * งบประมาณลาดับที่ 1 – 4 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรตามแผน งบประมาณแผ่นดิน จานวน 7,549,760 บาท งบประมาณรายได้
จานวน 1,217,430 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจานวนทั้งสิ้น 8,767,190 บาท
งบประมาณลาดับที่ 5 งบประมาณบัณฑิต งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรตามเอกสารการขออนุมัติใช้
งบประมาณลาดับที่ 6 - 14 งบประมาณที่ได้รับการโอนจัดสรรเพิ่มจากมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงบรายได้ทรัพย์สิน
ที่มา : กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564(ข้อมูลปีงบประมาณ 2564จากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 3 )

ตารางที่ 6 งบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณที่
ได้รับรวมทั้งสิ้น 9,611,753 บาท งบประมาณใช้ไป 9,509,595 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.94 งบประมาณ
คงเหลือ 102,156.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.06 และ งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ที่ ได้รับ รวม
ทั้งสิ้น 25,521,545 บาท งบประมาณใช้ไป 13,456,827.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.73 งบประมาณ
คงเหลือ 12,064,717.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.27%
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่
อำคำรสถำนที่
จานวนอาคาร สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ดังตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 แสดงจานวนอาคาร สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับที่

อาคาร

ห้องบรรยาย

1

อาคาร 38

21

ห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน
ออนไลน์
6 ห้อง

2
3

อาคาร 2
อาคาร 37
รวม

11
4
36

1 ห้อง
2 ห้อง
9 ห้อง

หมายเหตุ

จากตารางที่ 7 จานวนอาคาร สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี ห้องบรรยาย
จานวน 36 ห้องและห้องปฏิบัติการ /ห้องเรียนออนไลน์ จานวน 9 ห้อง ประกอบด้วยอาคาร 38 มีห้อง
บรรยาย จานวน 21 ห้อง ห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนออนไลน์ จานวน 6 ห้อง อาคาร 2 มีห้องบรรยาย
จานวน 11 ห้อง ห้องปฏิบัติก าร/ห้องเรียนออนไลน์ จานวน 1 ห้อง และอาคาร 37 มีห้องบรรยาย
จานวน 4 ห้อง มีห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนออนไลน์ จานวน 2 ห้อง

25

จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จกำรศึกษำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาและมีงานทาภายในระยะเวลา
1 ปี ในปีการศึกษา 2563 ดังตารางที่ 8
ตำรำงที่ 8 แสดงจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา และมีงานทาภายในระยะเวลา 1 ปี

ลำดับ

หลักสูตร/สำขำวิชำ

นักศึกษำที่สำเร็จ
กำรศึกษำ (คน)

นักศึกษำที่
สำเร็จกำรศึกษำ
แล้วมีงำนทำ
ภำยใน 1 ปี (คน)

1

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

64 คน

40 คน

2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

60 คน

60 คน

3

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

153 คน
32 คน

102 คน
10 คน

30 คน
34 คน

30 คน
23 คน

24 คน
1 คน

21 คน
1 คน

43 คน

34 คน

133 คน

84 คน

15 คน
589 คน

8 คน
413 คน
(70.84%)

2 คน

2 คน

2 คน

2 คน

--

--

4 คน
593 คน

4 คน
417 คน(70.32%)

4
5
6
7
8
9
10
11

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

รวมนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำและมีงำนทำภำยในระยะเวลำ 1 ปี
12
13
14
15

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
รวมนักศึกษำระดับบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรรำยงำนประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564
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กำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ของใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจผู้ของใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563 จากหลักสูตร
ดังตารางที่ 9
ตำรำงที่ 9 แสดงข้อมูลการประเมินความพึงพอใจผู้ของใช้บณ
ั ฑิต
ลำดับ

หลักสูตร/สำขำวิชำ

นักศึกษำที่สำเร็จ
กำรศึกษำ (คน)

ผู้ใช้บัณฑิตทีต่ อบ
แบบสอบถำม

ผลประเมิน

1

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

64 คน

64

4.72

2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

60 คน

19

4.73

3

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

4

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

153 คน
32 คน

51
8

4.72
4.59

5

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

30 คน

20

4.33

6

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

34 คน

28

4.78

7

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

8

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

24 คน
1 คน

19
1

4.57
4.74

9

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

43 คน

23

4.67

10

หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

133 คน

96

4.50

11

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์

15 คน
589 คน

13
341
(57.89%)

4.40
4.61
(92.20%)

-

-

-

2 คน

2 คน

5.00

2 คน

2 คน

5.00

4 คน
593 คน

4 คน
345 คน
(58.17%)

รวมจำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถำมและผลประเมินฯ
12

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

13

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

14
15

รวมนักศึกษำระดับบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรรำยงำนประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564

5.00
4.67
(93.40%)
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กำรนำข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในปีกำรศึกษำ 2562 มำปรับปรุงพัฒนำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แสดงการนาข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 มาปรับปรุงพัฒนา
ดังตารางที่ 10
ตำรำงที่ 10 กำรนำข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในปีกำรศึกษำ 2562 มำปรับปรุงพัฒนำ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรดำเนินกำร
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง

-คณะส่งเสริมมาตรการแผน
รายบุคคลในการพัฒนาผลงาน
-คณะควรส่งเสริมมาตรการแผน
1.1,1.2,1.3, ตาแหน่งทางวิชาการ เพิ่มการกากับ
รายบุคคลในการพัฒนาผลงานตาแหน่ง 1.4,1.5,1.7, ติดตามและการรายงานผลการกากับ
ทางวิชาการ เพิ่มการกากับติดตามและ 1.8,5.2
ติดตาม (ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
การรายงานผลการกากับติดตาม (ตัว
ประจาคณะทีม่ ีตาแหน่งทางวิชาการ
บ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะทีม่ ี
ผลการดาเนินงาน 1.38 คะแนน
ตาแหน่งทางวิชาการ ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน)
1.38 คะแนน การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน)
-คณะกากับหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
-คณะควรกากับหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ให้รายงานผลงานสมรรถนะด้าน
ให้รายงานผลงานสมรรถนะด้านดิจทิ ัล
ดิจิทัลสาหรับนักศึกษาก่อนการ
สาหรับนักศึกษาก่อนการตรวจ
ตรวจประเมินตนเองระดับคณะ
ประเมินตนเองระดับคณะ และควรมี
และควรมีการรายงานผลการ
การรายงานผลการดาเนินงานการ
ดาเนินงานการยกระดับพัฒนา
ยกระดับพัฒนาสมรรถนะด้านดิจทิ ัล
สมรรถนะด้านดิจทิ ัลต่อ

เป้ำหมำย/
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

-จัดทาแผนรายบุคคล
ในการพัฒนาผลงาน
ตาแหน่งทางวิชาการ กากับติดตามให้การ
รายงานผลการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ
รายบุคคล
กากับติตามรายงาน
ผลงานสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลสาหรับนักศึกษา
ก่อนการตรวจประเมิน
ตนเองระดับคณะ และ
นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจา

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำร
ม.ค.64-พ.ค.64

พ.ค.64

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาววารุณี วลีประโคน

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นายศักดิ์ชัย ท่าทอง
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรดำเนินกำร
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง

ต่อคณะกรรมการประจาคณะ

คณะกรรมการประจาคณะ

-คณะควรกาหนดเป้าหมายในการ
บริหารจัดการหลักสูตร ให้มผี ลการ
ดาเนินงานอย่างน้อย 3.51 คะแนน
เพื่อยกระดับหลักสูตร

-คณะควรกาหนดเป้าหมายในการ
บริหารจัดการหลักสูตร ให้มผี ลการ
ดาเนินงานอย่างน้อย 3.51 คะแนน
เพื่อยกระดับหลักสูตร

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม
1.ควรเพิ่มการกาหนดนโยบายลงใน
แผนกลยุทธ์ของคณะ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินในคู่มอื
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2.1,2.2,2.3 -คณะมอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับงานมาตรฐานที่ 2 ด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม ประชุมเพิ่ม
การกาหนดนโยบายลงในแผนกล
ยุทธ์ของคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ประเมินในคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
-คณะมอบหมายผู้รบั ผิดชอบกากับ
ติดตามการประเมินผลกระทบของ
งานวิจัย ดังนี้
2.1 จากผู้ทาโครงการวิจัยเพื่อ
ประเมินความสาเร็จในการบูรณา
การ เช่น ต่อยอดงานวิจัยการเขียน

2. ควรมีการกากับติดตามการ
ประเมินผลกระทบของงานวิจัย ดังนี้
2.1 จากผู้ทาโครงการวิจัยเพื่อ
ประเมินความสาเร็จในการบูรณาการ
เช่น ต่อยอดงานวิจัยการเขียน

เป้ำหมำย/
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำร

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ

ต.ค.63

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางปิยนุช ผมพันธ์
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน

บทความ/การเขียนตารา/หนังสือ
2.2 จากผู้รบั บริการ ในประเด็นการ
นาไปใช้ประโยชน์ เช่น การนาไป
ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และ
ผลกระทบต่อสังคม เช่น ชุมชนเกิด
การรวมกลุม่ /ชุมชน
3. คณะควรนาผลงานวิจัยที่
ดาเนินการเสร็จแล้วและผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เสนอทีเ่ ว็ป
ไซด์หรือฐานข้อมูลของคณะเพื่อให้
นักศึกษาและบุคคลภายนอกเข้าถึง
และนาไปใช้ประโยชน์ได้

ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรดำเนินกำร
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง

บทความ/การเขียนตารา/หนังสือ
2.2 จากผู้รบั บริการ ในประเด็น
การนาไปใช้ประโยชน์ เช่น การ
นาไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
และผลกระทบต่อสังคม เช่น ชุมชน
เกิดการรวมกลุ่ม/ชุมชน
-คณะนาผลงานวิจัยที่ดาเนินการ
เสร็จแล้ว และผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่เสนอที่เว็ปไซด์
ห้องสมุดสานักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุรินทร์หรือฐานข้อมูลของ
คณะเพื่อให้นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกเข้าถึงและนาไปใช้
ประโยชน์ได้
2.2 คณะส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วม
อบรมพัฒนาผลงานวิชาการและ
งานวิจัย ทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การวิจัย ดังนี้

เป้ำหมำย/
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำร

5 ทุน/เรื่อง
2 ทุน/เรื่อง

พ.ย.63

งบประมำณ

100,000บาท
20,000บาท

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางปิยนุช ผมพันธ์

30

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรดำเนินกำร
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง

เป้ำหมำย/
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำร

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

2.2.1 ทุนอุดหนุนงานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-ทุนวิจัยบุคลากรสายวิชาการ
-ทุนวิจัยบุคลากร R 2 R สาย
สนับสนุน
2.2.2 โครงการจัดทาวารสารคณะ เพื่อตีพิมพ์ผลงานทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับ วิชาการ ระบบออนไลน์
จานวน 2 ครั้ง/ปี
ปีที่ 21 (TCI ฐาน 2)
2.2.3 งานประชุมวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 4

1) จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของผู้เข้าโครงการ
2) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน
3) จานวนผลงานทาง
วิชาการ processing
80 บทความ
4) แบบบรรยายระดับชาติ
80 บทความ

6 เดือน/ครั้ง

ส.ค.2564

งบประมาณจาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ส่งบทความ
นางปิยนุช ผมพันธ์
30,000 บาท

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางปิยนุช ผมพันธ์
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มำตรฐำนที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
1.ควรเพิ่มการกาหนดนโยบายลงใน
แผนกลยุทธ์ของคณะ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินใน
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.ควรจัดทาระบบติดตามดาเนินการ
ตามแผนการบริการวิชาการให้ชัดเจน
เพื่อประเมินผลความสาเร็จของแผน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการ
3.ควรส่งเสริมให้นกั ศึกษาทุกระดับเข้า
ร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะ
ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรดำเนินกำร
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง

เป้ำหมำย/
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

3.1

1.คณะมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินการประชุมเกี่ยวกับการ
กาหนดนโยบายลงในแผนกลยุทธ์
ของคณะ เพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ประเมินในคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
2.คณะมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
จัดทาระบบติดตามดาเนินการตาม
แผนการบริการวิชาการให้ชัดเจน
เพื่อประเมินผลความสาเร็จของ

เพื่อติดตามดาเนินการ
ตามแผนการบริการ
วิชาการให้ชัดเจน
เพื่อประเมินผล
ความสาเร็จของแผน
ตามตัวบ่งชี้ของแผน
และโครงการบริการ
วิชาการ

แผนตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการ
ให้มีการรายงานผลการดาเนินการ
3. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับ
เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
ของคณะที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
โดยจัดโครงกำรส่งเสริมดังนี้
1. โครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำร
มิ.ย.- พ.ค.64

มิ.ย.- พ.ค.64

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

-

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และงานพัฒนาครู
นายปรพล บานเย็น
นางทองพันธ์ แพใหญ่
นายพัทธ์ สุทธิประภา
นายอุทัย กาจร
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มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒธรรม
และควำมเป็นไทย
1.ควรเพิ่มการกาหนดนโยบายลงใน
แผนกลยุทธ์ของคณะ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมิน
ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
2.ควรทบทวนกาหนดตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของแผน

ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง

4.1

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรดำเนินกำร
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง

เป้ำหมำย/
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

2. โครงการในพระราชดาริ
3. โครงการมนุษยศาสตร์วิชาการ
4. การประชุมวิชาการนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ระดับชาติ
5. โครงการ 1 ตาบล
1 มหาวิทยาลัย
1. คณะมอบหมายให้ผรู้ ับผิดชอบ เพื่อให้สามารถนาผล
กาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผน การประเมินมาพัฒนา
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เพื่อให้
คุณภาพ
สามารถนาผลการประเมินมา
พัฒนาคุณภาพ
2. คณะมอบหมายให้ผรู้ ับผิดชอบ
รายงานผลการดาเนินงานใน
ภาพรวมของคณะ จากหลักสูตร
จากศักยภาพของบุคลากร จาก
กิจกรรม ควรรวมจัดทาเป็น
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม

เพื่อจัดทาเป็น
ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพือ่ ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำร

ต.ค-พ.ค.64

ต.ค-พ.ค.64

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม
และกิจการพิเศษ
นายพัทธ์ สุทธิประภา
นางสาวศศิธร จันครา
นายณัฐนันท์ แสงสว่าง

33

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรดำเนินกำร
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง

เป้ำหมำย/
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

3. คณะส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้
3.1 โครงการประชุมสัมมนา
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แสดงมุทิตาจิตแด่ผเู้ กษียณอายุ
ราชการ

1) จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
โครงการ

2) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า3.51
คะแนน
3) เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแสดงมุทิตา
จิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ
3.2 โครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถี 1) จานวนผู้เข้าร่วม
ไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 ของผู้เข้า
โครงการ
2) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า3.51คะแนน

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำร

งบประมำณ

ก.ย.64

50,000 บาท

ธ.ค.64

40,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรดำเนินกำร
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง

เป้ำหมำย/
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำร

3) เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแสดงมุทิตา
จิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ
3.3 พิธีแซนโฏนตา

เพื่อยกระดับมรดก
ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

ต.ค.64

3.4 โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านนานาชาติ (SICE)

เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
นานาชาติ

ม.ค.64

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง

มำตรฐำนที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 5.1,5.2
1.ควรจัดทาตารางบันทึกผลการ
ติดตามควบคุมความเสี่ยงให้
ครอบคลุม ลาดับความเสี่ยง มาตรการ
แก้ไขผู้รับผิดชอบวันเวลาควบคุม ผล
การควบคุมและเปรียบเทียบอัตราการ
เพิ่มขึ้น-ลดลงของความเสี่ยงกับปีที่
ผ่านมา

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรดำเนินกำร
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง

เป้ำหมำย/
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำร

1.1 คณะมอบหมายให้ผรู้ ับผิดชอบ
จัดทาจัดทาตารางบันทึกผลการ
ติดตามควบคุมความเสี่ยงให้
ครอบคลุม ลาดับความเสี่ยง
มาตรการแก้ไขผู้รบั ผิดชอบวัน
เวลาควบคุม ผลการควบคุมและ
เปรียบเทียบอัตราการเพิม่ ขึ้นลดลงของความเสี่ยงกับปีที่ผ่านมา
โดยจัดโครงการส่งเสริมระดับคณะ
และหลักสูตรตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี 2564

1)เพื่อจัดทาตาราง
บันทึกผลการติดตาม
ควบคุมความเสี่ยงให้
ครอบคลุม ลาดับความ
เสี่ยง มาตรการแก้ไข
ผู้รบั ผิดชอบวัน
เวลาควบคุม ผลการ
ควบคุมและ
เปรียบเทียบอัตราการ
เพิ่มขึ้น-ลดลงของ
ความเสี่ยงกับปีที่ผ่าน
มา

มี.ค-เม.ย.64

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
-คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสานักงานคณบดี
นางสาวภทพร ศรีโกตะเพชร
นางสาวอุษนีย์ จะมัวดี
นางสาวรุจิราพร ศาลางาม
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด
นางทองพันธ์ แพใหญ่
นางสาววารุณี วาลีประโคน
นายวัฒนชัย ภาคพรหม
นางสาวณฐิภาวัล ท่าทอง
นายเกียรติศักดิ์ ยี่เข่ง
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2.ควรพัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจโดยเพิ่ม
ประเด็นความรู้ให้กว้างขวาง เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มสี ่วนร่วมและ
เป็นการค้นหาแนวปฏิบัติทมี่ ี
(Best Practice)

ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรดำเนินกำร
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง

2.1คณะมอบหมายกลุม่ งานบริหาร
ทั่วไปดาเนินการจัดทาพัฒนา
กระบวนการการจัดการความรู้ให้
ครอบคลุมพันธกิจโดยเพิม่ ประเด็น
ความรู้ให้กว้างขวาง เพื่อเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้มสี ่วนร่วมและเป็น
การค้นหาแนวปฏิบัติทมี่ ี
(Best Practice)

เป้ำหมำย/
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำร

1) เพื่อจัดกิจกรรม
มี.ค-เม.ย.64
จัดการความรู้ให้
ครอบคลุม
กระบวนการจัดการ
ความรู้อย่างเป็น
รูปธรรม โดย และเพื่อ
ปรับปรุงสมรรถนะการ
ให้บริการของบุคลากร
สายสนับสนุนภายใน
2.2 คณะมอบหมายให้ผรู้ ับผิดชอบ องค์กร โดยจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมจัดการความรู้ให้
การจัดการความรูส้ ู่
ครอบคลุมกระบวนการจัดการ
แนวปฏิบัติที่ดีของ
ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
บุคลากรสายสนับสนุน

งบประมำณ
-

ผู้รับผิดชอบ
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3. ควรจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้
สะท้อนถึงการพัฒนาทุกกิจกรรม อาทิ
การศึกษาต่อ การอบรม/การศึกษาดู
งาน การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ ทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน
4. ควรจัดทาสรุป/เปรียบเทียบผลการ
ประกันคุณภาพภายในแต่ละปี
เพื่อสะท้อนถึงพัฒนาการและการนา
ผลสู่การพัฒนา/ปรับปรุงให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรดำเนินกำร
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง

3.1 คณะมอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้
สะท้อนถึงการพัฒนาทุกกิจกรรม
อาทิ การศึกษาต่อ การอบรม/
การศึกษาดูงาน การเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
4.1 จัดทาสรุป/เปรียบเทียบผลการ
ประกันคุณภาพภายในแต่ละปี
เพื่อสะท้อนถึงพัฒนาการและการ
นาผลสู่การพัฒนา/ปรับปรุงให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น

เป้ำหมำย/
ตัวชีวัดควำมสำเร็จ

1) มีแผนพัฒนา
บุคลากร 1 แผน

ระยะเวลำใน
กำรดำเนินกำร
ม.ค.64-พ.ค.64

2) รายงานผลการ
ดาเนินงานอย่างน้อย 2
ครั้ง /ปี
1) ได้สรุปปรียบเทียบ
ผลการประกันคุณภาพ
ภายในแต่ละปี
2)ได้พัฒนาการงาน
ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและคณะ การ
นาผลสู่การพัฒนา/
ปรับปรุงให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นอย่างน้อย
ได้ผลคะแนน 3.51
คะแนน

เม.ย-พ.ค.64

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
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ส่วนที่ 2
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดาเนินงานในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย กลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้การบริหารงานได้อาศัยประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศ ดังนี้
นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสุรินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ได้กาหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1. จัดให้มหี ลักสูตรที่มมี าตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
ปัจจุบัน โดยการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
2. ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย มีทักษะด้านการถ่ายทอด มีสื่อในการถ่ายทอด
ความรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. มีสื่อตีพิมพ์และสือ่ อิเลคทรอนิกส์ต่อเนื่อง โดยใช้สื่ออุปกรณ์และวิธีการที่ทันสมัยช่วยสอน
4. จัดแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนได้รับความรู้คู่คุณธรรม เช่น
ศูนย์พัฒนาจิต วัด และสานักปฏิบัติธรรม เป็นต้น
5. ประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
6. สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสาคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ มีการดาเนินงานกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
กำรควบคุมคุณภำพ ประกอบด้วย
1) คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ประจาเป็นการศึกษา 2563
2) การประชุมในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
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3) การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ
4) ปฏิทินการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2563
5) การประชาสัมพันธ์คู่มือ และการให้คาปรึกษา คาแนะนา การเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร/ระดับคณะฯระบบ Che QA online
6) การลงข้อมูลระบบ CHE QA Online หลักสูตรและคณะ
กำรตรวจสอบคุณภำพ การประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
1) โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ผ่าน
ระบบ CHE QA Online
ช่วงที่ 1 วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2564
ช่วงที่ 2 ระดับคณะ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564
2) การตรวจรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะบนระบบ CHE QA Online หลักสูตร
และคณะก่อนส่งมหาวิทยาลัย
กำรประเมินคุณภำพกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
1) โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ผ่าน
ระบบ CHE QA Online
ช่วงที่ 1 วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2564
ช่วงที่ 2 ระดับคณะ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564
2) การตรวจรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะบนระบบ CHE QA Online หลักสูตร
และคณะก่อนส่งมหาวิทยาลัย
3) มีผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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มำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ
ประกอบด้วยผลการดาเนินงานระดับ หลักสูตรสาขาวิชา และเพิ่ม เติมตัวบ่งชี้ที่ ดาเนินการใน
ระดับคณะจานวนรวม 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มำตรฐำน
ตัวบ่งชี้
1. ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ผเู้ รียน
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทลั
สาหรับนักศึกษา
1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาโดยรวม
2. ด้ำนกำรวิจัยและ 2.1 ระบบและกลไกการวิจัย นวัตกรรม
นวัตกรรม
งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม
งานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
3. ด้ำนกำรบริกำร
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ
วิชำกำร
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคม
4. ด้ำนศิลปวัฒธรรม 4.1 ระบบและกลไกด้าน
และควำมเป็นไทย
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5. ด้ำนกำรบริหำร
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
จัดกำร
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรสาขาวิชา

ประเภทตัวบ่งชี้
เกณฑ์พิจำรณำ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
กระบวนการ

กระบวนการ

ร้อยละของอาจารย์ตาม
เกณฑ์ สกอ.
ร้อยละของอาจารย์ตาม
เกณฑ์ สกอ.
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

กระบวนการ
ผลลัพธ์

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ระดับหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
จานวนเงินทุนต่อ
อาจารย์ประจา
ร้อยละของผลรวมค่า
น้าหนักผลงานทาง
วิชาการ

ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ
ปัจจัยนาเข้า
ผลลัพธ์
กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
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ผู้รบั ผิดชอบมำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ได้ดาเนินการมอบหมายหน้าทีผ่ ู้
กากับตัวบ่งชี้และผูร้ ับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามโครงการสร้างการบริหาร
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ท1ี่ .2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจทิ ัล
สาหรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการวิจัย
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

ผู้กำกับตัวบ่งชี้
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน

นายศักดิ์ชัย ท่าทอง
นายเอกพงศ์ โภคทรัพย์
นางสาววารุณี วลีประโคน
นายเกียรติศักดิ์ ยี่เข่ง
นางสาววารุณี วลีประโคน
นายเกียรติศักดิ์ ยี่เข่ง
นางสาวภีรมิต สุจินพรัหม
นายอนันต์ แสวงมี
นางสาวภีรมิต สุจินพรัหม
นายอนันต์ แสวงมี
นายเอกพงศ์ โภคทรัพย์
นายธนาพล แจ้งสว่างศรี
นายอนันต์ แสวงมี
นายศักดิ์ชัย ท่าทอง
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด
นายศักดิ์ชัย ท่าทอง

รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน

นางปิยนุช ผมพันธ์

รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน

นางปิยนุช ผมพันธ์

รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน

นางปิยนุช ผมพันธ์

ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
ผศ.พรรณราย คาโสภา
ผศ.พรรณราย คาโสภา
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ผศ.พรรณราย คาโสภา
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ผู้กำกับตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการ
อาจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
ผศ.เชาวณี ผิวจันทร์
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
อ.ดร.จานงค์ จันทร์เขียว

ผู้รับผิดชอบ
นายปรพล บานเย็น
นายอุทัย กาจร
นางสาวทองพันธ์ แพใหญ่
นายพัทธ์ สุทธิประภา
นางสาวศศิธร จันครา
นายณัฐนันท์ แสงสว่าง

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 1 พัฒนาแผน
ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง
นางสาวภทพร ศรีโกตะเพชร
กลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
นางนุตสรา มิ่งมงคล
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทัง้
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 2 ดาเนินการ
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
นางสาวรุจิราพร ศาลางาม
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
นางนุตสรา มิ่งมงคล
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 3 ดาเนินงานตามแผน อาจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี
นางสาวทองพันธ์ แพใหญ่
บริหารความเสี่ยง ทีเ่ ป็นผลจากการวิเคราะห์
นางนุตสรา มิ่งมงคล
และระบุปจั จัยเสี่ยงทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่สง่ ผลต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
ผู้กำกับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
มำตรฐำนที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 4 บริหารงาน ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง
นางนุตสรา มิ่งมงคล
ด้วย หลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
นางสาวอุษนีย์ จะมัวดี
10 ประการที่อธิบายการดาเนินงาน
ผศ.พรรณราย คาโสภา
นางสาวณฐิภาวัล ท่าทอง
อย่างชัดเจน
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
นายวัฒนชัย ภาคพรหม
อาจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี
นายเกียรติศักดิ์ ยี่เข่ง
ผศ.เชาวณี ผิวจันทร์
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 5 ค้นหาแนว ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
นางนุตสรา มิ่งมงคล
ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทงั้ ที่มีอยู่ในตัว
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด
บุคคล ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์ตรง
นางปิยนุช ผมพันธ์
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรและนามาปรับใช้ใน
การปฏิบัตงิ านจริง
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์ข้อ 6 การกากับ ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
นางนุตสรา มิ่งมงคล
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการ
นางสาววารุณี วาลีประโคน
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ ที่ 5.1 เกณฑ์ข้ อ 7 ดาเนินงาน ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นางนุตสรา มิ่งมงคล
ตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพั ฒนาการของ
คณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการ
ประกั นคุ ณ ภาพเป็ น ส่ วนหนึ่ งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกัน ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด
คุณภาพหลักสูตร
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
นางนุตสรา มิ่งมงคล
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ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ เล็งเห็นความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้กาหนดและนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ มาดาเนินการ ดังนี้
1. มหาวิท ยาลัยส่งเสริม และพัฒ นาระบบประกั นคุณ ภาพการศึก ษาเป็นเครื่องมือและกลไก
พื้นฐานในการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่ องมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน และ
รองรับการประเมินจากสถาบันและองค์กรภายนอกเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของการพัฒนาสถาบันสู่สากล
2. ทุกหลักสูตรสาขาวิชาต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
และหลักสูตรวิชาชีพต้องได้รบั การรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจากสภาวิชาชีพ
3. มหาวิทยาลัยวางระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุ ดมศึกษา และการดาเนินงานตามพันธกิจ เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกั นคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. คณะที่มีการจัดการศึกษาร่วมหรือมีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานหรือองค์กร
อื่น ต้องมีการวางระบบและกลไกการดาเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะนั้น ๆ
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาเรียนรู้ การนาระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการดาเนินงาน
เช่น PDCA /PDSA, TQA, EdPEx, ISO, ระบบ 5 ส เป็นต้น
6. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนทุกสายงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานตาม
กระบวนการคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมการปฏิบัตงิ านของทุกหน่วยงาน โดยกระจายอานาจและความ
รับผิดชอบให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
7. ส่งเสริมและสนับ สนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกั น
คุณภาพการศึกษาแก่ นัก ศึก ษา บุคลากรและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มี ค วามรู้ความเข้าใจ
ทักษะ มุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการทางานขององค์กร และนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือมี
ผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อนาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้
8. สนับสนุนการนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุนและระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
9. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นผลจากการดาเนินการประกันคุณภาพแก่สาธารณะเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม
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ส่วนที่ 3
ผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดาเนินงานตามมาตรฐาน และ
ตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ คณะปี ก ารศึ ก ษา 2563
ได้ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้ ได้ผลการประเมินตนเอง ดังนี้
มำตรฐำน
1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

2. ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม
3. ด้านการบริการ
วิชาการ
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
5. ด้านการบริหาร
จัดการ

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทลั สาหรับนักศึกษา
1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2.1 ระบบและกลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ
สังคม
4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2.1 การพัฒนาแผน
5.2.2 การเงิน
5.2.3 การบริหารความเสี่ยง
5.2.4 การจัดการความรู้
5.2.5 ระบบสารสนเทศ
5.2.6 การพัฒนาบุคลากร
5.2.7 การประกันคุณภาพภายใน
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5 มำตรฐำน 15 ตัวบ่งชี้

46

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ส่งเสริม
ให้เกิดการเติบโตของสถาบันอุดมศึกษาและเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น จึง
เน้นหลักสูตรที่มี คุณภาพ และตรงกับศักยภาพของคณะสร้างหลักสูตรที่ทันสมัยเน้นทักษะที่เป็นที่ต้องการ
ปรับหลักสูตรเน้นสมรรถนะตอบสนองความต้องการในระยะสั้น ปรับเส้นทางการเข้าถึงบริการอุดมศึกษาที่
หลากหลาย (Multiple Tracks) ปรับปรุงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้ งประเมินขีดความสามารถด้านทั กษะภาษาอังกฤษของบัณฑิ ตก่อนส าเร็จการศึกษา ปรับปรุงทุ ก
หลักสูตรเพื่อให้ทันกับทิศทางของการพัฒนาประเทศไทยในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) ภายใต้การควบคุมกากับ
การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานวิชาชีพที่ประกาศใช้ในขณะนั้น รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลัก สูตร โดยมีตัว
บ่งชี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ดาเนินงาน จานวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลสาหรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์มผี ลการดาเนินงานในมาตรฐานที่
1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน จานวน 8 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน อยู่ใน
ระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังต่อไปนี้
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ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่

เป้าหมาย

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาผลลัพธ์
ผู้เรียน
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทลั สาหรับนักศึกษา
1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
คะแนนเฉลี่ย

6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร

(% หรือ
สัดส่วน)

6 ข้อ

5 คะแนน

ดีมาก

4.46

ดี

1.98

ปรับปรุง
เร่งด่วน

ร้อยละ 30 30*100=35.71

ร้อยละ15

ระดับ
คุณภาพ

84
35.71*5=4.46
40
20*100=23.80
84
23.80*5=1.98
60

6 ข้อ
6 ข้อ
3 ข้อ

6 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2 ข้อ
3.51
คะแนน

4 ข้อ
48.71
13

4
3.75

ดี
ดี

4.27

ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
:
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
เป้ำหมำย
:
ประเมิน
ตนเอง


ข้อที่



2



3



4



5



6

1

กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเพื่อพัฒนำผลลัพธ์ผู้เรียน
กระบวนการ
6 ข้อ
ประเด็นกำรพิจำรณำ
คณะมีการกาหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต การพัฒนาผูเ้ รียนที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประเทศ ตามระดับความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ของคณะ
คณะมีระบบและกลไก กากับการพัฒนาหลักสูตรจนสามารถเปิดหลักสูตรที่ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของประเทศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม
และสถานประกอบการ โดยมีกระบวนการรับฟังและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียเพื่อค้นหาความต้องการและข้อกาหนดด้านหลักสูตร
คณะมีหลักสูตรหรือรายวิชาที่เป็นความร่วมมือกับสถานประกอบการ/หน่วยงานผู้ใช้
บัณฑิต ขยายไปยังท้องถิ่นชุมชน หรือหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ทั้งระดับปริญญา
บัณฑิตหรือระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะ
ทุกหลักสูตรต้องมีการกาหนดผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ซึ่งกาหนดใน
มาตรฐาน
การอุดมศึกษา ได้แก่ การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม
และพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง ให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของหลักสูตร
มีระบบการกากับติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และรายงาน
การดาเนินการตามผลลัพธ์ผเู้ รียนทั้ง 3 ด้าน สาหรับผูเ้ รียนที่อยู่ในระบบการศึกษา
แบบให้ปริญญา และรายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการประจาคณะ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 90 วัน นับแต่สิ้นปีการศึกษา
มีการทบทวนผลการดาเนินการและนาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะ มา
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดการพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียนยิ่งขึ้น

ผลกำรดำเนินกำร
ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้วาง
ระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรเพือ่ พัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน โดยมีผลการดาเนินงานครบ 6 ข้อ
ดังนี้
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1. คณะมีกำรกำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรผลิตบัณฑิต กำรพัฒนำผู้เรียนที่ตอบสนอง
ยุทธศำสตร์ชำติ ควำมต้องกำรจำเป็นของสังคม ชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน และประเทศ ตำมระดับ
ควำมเชี่ยวชำญตำมศำสตร์ของคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กาหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต การพัฒนาผู้เรียน
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ตาม
ระดับความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ของคณะดังต่อไปนี้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นสร้างสรรค์ คุณภาพท้องถิ่นและสังคมอย่างยัง่ ยืนขับเคลื่อน
คุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู พัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
และมีจิตวิญญาณความเป็นครูทสี่ อดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา คุณภาพอาจารย์คุณภาพ
บัณฑิตการจัดการเรียนการรู้ สาหรับศตวรรษที่ 21
ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาและพัฒนาท้องถิ่น
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปญ
ั ญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตทีม่ ีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มจี านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสานึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
เอกสำรอ้ำงอิง
1.1 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
1.2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2563
1.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ.2560 – 2564)
1.4 แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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2. คณะมีระบบและกลไก กำกับกำรพัฒนำหลักสูตรจนสำมำรถเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์ชำติ และควำมต้องกำรของประเทศโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมและสถำน
ประกอบกำร โดยมีกระบวนกำรรับฟังและสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อค้นหำควำม
ต้องกำรและข้อกำหนดด้ำนหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบกลไก กากับการพัฒนาหลักสูตรจนสามารถเปิด
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของประเทศโดยดาเนินการให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่าง ๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. 2562
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมและสถานประกอบการ โดยมีก ระบวนการรับฟังและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อค้นหาความต้องการและข้อกาหนดด้านหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดาเนินการโดยการจัดทาโครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรสาหรับหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่
และหลักสูตรที่ครบวาระในการปรับปรุง (ภายในระยะเวลา 5 ปี) และพิจารณาเชิญตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาเอก ผู้ใช้บั ณ ฑิ ต นั ก ศึก ษาผู้ที่ ก าลัง ศึก ษา และบั ณ ฑิ ตผู้ส าเร็จ การศึ ก ษา
นอกจากคณาจารย์ในสาขาวิชา เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
โดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเนื้อหาสาระรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน และข้อมูลอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เอกสำรอ้ำงอิง
2.1 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
2.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558
2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. 2562
2.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
2.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
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2.8 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560
2.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ พ.ศ. 2561
2.10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
2.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
หลักสูตร พ.ศ. 2562
2.12 ปฏิทินและแนวปฏิบัติการดาเนินการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.13 หนังสือเชิญวิทยากรเสวนาวิพากษ์หลักสูตร
2.14 รายงานการประชุมเสวนาวิพากษ์หลักสูตร
3. คณะมีหลักสูตรหรือรำยวิชำที่เป็นควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร/หน่วยงำนผู้ใช้บัณฑิต
ขยำยไปยังท้องถิ่นชุมชน หรือหลักสูตรแบบบูรณำกำรศำสตร์ทั้งระดับปริญญำบัณฑิตหรือระดับ
บัณฑิตศึกษำในแต่ละคณะ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ห ลั ก สู ต รหรื อ รายวิ ช าที่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการ/หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต จานวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอั งกฤษ สาขาวิชาสั งคมศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ โดยการประชุม สัม มนาร่วมรับ ฟังความคิดเห็นแล ะ
ยกร่างหลักสูตรเพื่อจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ร่วมกันกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
วิชาเอก และผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อใช้จัดการเรียนการ
สอนให้กั บ นัก ศึก ษาก่ อนการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ผ่านผู้ใช้บัณฑิ ตในสถานศึก ษาต่าง ๆ ในพื้นที่
ท้ อ งถิ่น และชุม ชน และมี ห ลั ก สู ตรที่ มี ลั ก ษณะการบู ร ณาการศาสตร์ คือ หลัก สูตรครุศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
เอกสำรอ้ำงอิง
3.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา
3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. 2562
4. ทุกหลักสูตรต้องมีกำรกำหนดผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้ำน ซึ่งกำหนดใน
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ได้แก่ กำรเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
พลเมืองที่เข้มแข็ง ให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของหลักสูตร
หลัก สูตร คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์มีก ารกาหนดผลลัพธ์ก ารเรียนรู้ที่ ครอบคลุม ทั้ ง
3 ด้าน ซึ่ง ก าหนดในมาตรฐานการอุด มศึก ษา โดยสอดคล้องกั บ ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก ารเรื่อ ง
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ในมาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ดังนี้
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1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็น
ผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เป็นผูร้ ่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทกั ษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผูป้ ระกอบการ รูเ้ ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ
3. เป็นพลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่า
และรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยัง่ ยืนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้
กลยุทธการสอนและการประเมินผล หัวข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
เอกสำรอ้ำงอิง
4.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา
4.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
5. มีระบบกำรกำกับติดตำมหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติระดับอุดมศึกษำ และมำตรฐำนวิชำชีพ และรำยงำนกำรดำเนินกำรตำม
ผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้ำน สำหรับผู้เรียนที่อยู่ในระบบกำรศึกษำแบบให้ปริญญำ และรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรประจำคณะ อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยใน 90 วัน นับแต่สิ้นปีกำรศึกษำ
คณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์มี ร ะบบการก ากั บ ติ ดตามหลั ก สู ตรให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ
และรายงานการด าเนิ น การโดยใช้ก ลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาจากข้ อมู ล ในรายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในแต่
ละปีการศึกษา
เอกสำรอ้ำงอิง
5.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา
5.2 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
6. มีกำรทบทวนผลกำรดำเนินกำรและนำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจำคณะ
มำปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้เกิดกำรพัฒนำผลลัพธ์ผู้เรียนยิ่งขึ้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีมี การทบทวนผลการดาเนินการและนาข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจาคณะ มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดการพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน
ยิ่งขึ้น โดยหลักสูตร/สาขาวิชาพิจารณาข้อมูลจากการดาเนินงานหลักสูตรในรอบปีการศึกษาจัดทาข้อมูลใน
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และผ่านกระบวนการตรวจประเมิ นประกั นคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปีก ารศึกษา และนาผล
การประเมินดังกล่าวเข้าพิจารณาเตรียมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียนต่อไป
เอกสำรอ้ำงอิง
6.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา
6.2 รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 11 สาขาวิชา
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
ค่า
เป้าหมาย
6 ข้อ

12 เดือน
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64)
ผล
คะแนน
6ข้อ
คะแนน



การบรรลุเป้าหมาย




ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รำยกำรหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิง
ชื่อเอกสำร
1.1, 2.1
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
1.2
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
1.3
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ.2560 – 2564)
1.4
แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.2
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
2.3
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
2.4
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
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เอกสำรอ้ำงอิง
ชื่อเอกสำร
2.5
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่ ี) พ.ศ. 2562
2.6
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
2.7
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
2.8
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560
2.9
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561
2.10
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
2.11
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
หลักสูตร พ.ศ. 2562
2.12
ปฏิทินและแนวปฏิบัตกิ ารดาเนินการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.13
หนังสือเชิญวิทยากรเสวนาวิพากษ์หลักสูตร
2.14
รายงานการประชุมเสวนาวิพากษ์หลักสูตร
3.1
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา
3.2
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
4.1
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา
4.2
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
5.1
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา
5.2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
6.1
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา
6.2
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 11 สาขาวิชา
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ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล
/รายงาน

ชื่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
นายเอกพงศ์ โภคทรัพย์
นายศักดิ์ชัย ท่าทอง

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 :
อำจำรย์ประจำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยนาเข้า
เป้ำหมำย
:
ร้อยละ ....30.....
เกณฑ์กำรประเมิน
:
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ป ระจ ามหาวิท ยาลัยที่ มี คุณ วุฒิ
ปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยใช้เกณฑ์เฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
กาหนด ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
ปีกำรศึกษำ
2560
2561
2562

ผลกำรดำเนินงำน
29.21
34.09
38.82

คะแนนประเมิน
3.65
4.26
4.85

ระดับคุณภำพ
ดี
ดี
ดีมาก

ผลกำรดำเนินงำน
: ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจา
ทั้งหมดจานวน......84.....คน อาจารย์ประจาทีป่ ฏิบัติงานจริง เกิน 6 เดือน จานวน .....84...คน และมี
อาจารย์ลาศึกษาต่อจานวน ...1...คน โดยอาจารย์ประจามีวฒ
ุ ิดังนี้
1) คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน ........-..........คน คิดเป็นร้อยละ ........-...............
2) คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า จานวน......54.............คน คิดเป็นร้อยละ 64.28
3) คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจานวน......30...........คน คิดเป็นร้อยละ 35.71
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สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) X 100

=.

30
* 100 =
35.71
84
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

=

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

=.

X5

35.71 * 5 =
4.46
40
กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
การบรรลุเป้าหมาย
12 เดือน
ค่าเป้าหมาย (1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64)



ผล
คะแนน
ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 30
ร้อยละ
4.46
35.71
รำยกำรหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิง
มรภ.สร.1.2-1-001
มรภ.สร.1.2-2-002
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน

ชื่อเอกสาร
รายชื่อบุคลากรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาโท
รายชื่อบุคลากรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชื่อ
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
นางสาววารุณี วาลีประโคน
นายเกียรติศักดิ์ ยี่เข่ง

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
:
อำจำรย์ประจำสถำบันที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยนาเข้า
เป้ำหมำย
:
ร้อยละ......15.......
เกณฑ์กำรประเมิน
:
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ป ระจ าคณะที่ ด ารงตาแหน่งทาง
วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยใช้เกณฑ์เฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
ปีกำรศึกษำ

ผลกำรดำเนินงำน

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภำพ

2560
2561
2562

11.29
11.36
16.47

0.94
0.94
1.38

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลกำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจาทัง้ หมด จานวน 84
คน อาจารย์ประจาที่ปฏิบัตงิ านจริง เกิน 6 เดือน จานวน 83 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จานวน 1 คน
โดยอาจารย์ประจามีตาแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
1) อาจารย์ประจาที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน ...64...... คนคิดเป็นร้อยละ ...83.53..
2) อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน ..19....คน คิดเป็นร้อยละ .16.47...
3) อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน ....1....คน คิดเป็นร้อยละ ......
4) อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ จานวน .........คน คิดเป็นร้อยละ ..........
5) อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
จานวน ....20....คน คิดเป็นร้อยละ ..16.47....... โดยมีรายละเอียดจาแนกตามคณะต่าง ๆ ดังนี้
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

=

20
84

* 100 =

23.80

X 100
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2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

= 23.80 * 5 = 1.98
60
กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
12 เดือน
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย (1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64)



ผล
คะแนน
ร้อยละ 15
ร้อยละ
1.98 ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
23.80
รำยกำรหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิง
มรภ.สร.1.3-1-001

ชื่อเอกสำร
รายชื่อบุคลากรที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้

ชื่อ
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน

นางสาววารุณี วาลีประโคน
นายเกียรติศักดิ์ ยี่เข่ง

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
:
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
เป้ำหมำย
:

กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
กระบวนการ
6 ข้อ

ประเมิน
ตนเอง


ข้อที่

ประเด็นกำรพิจำรณำ

1



2



3



4



5



6

คณะมีการจัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษาในคณะ
คณะมีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทัง้ เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
คณะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา
คณะมีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ แก่ศิษย์
เก่า
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 4 ทุกข้อไม่
ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มีการนาผลการประเมินจากข้อ 5 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษาและศิษย์เก่า

ผลกำรดำเนินกำร
ในปีการศึกษา 2563 คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้วางระบบและกลไกการบริการ
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีผลการดาเนินงาน ครบ 6 ข้อ ดังนี้
1. คณะมีกำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพแก่นักศึกษำ
ในคณะ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้แต่งตั้ง
คาสั่งมอบหมายภาระงานในสานักงานคณบดี กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากรในกลุม่ งานบริการ
การศึกษา แนะแนว และพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย
1.งานด้านผลการเรียน
2.งานด้านแก้ไขผลการเรียน
3.งานด้านการลงทะเบียน
4.งานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพปัญหาชีวิต
5. งานด้านการใช้ชีวิต
โดยจัดให้มีชั่วโมงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนัดหมายด้านการจัดการเรียนการสอนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาที่สอน ได้พบนักศึกษานอกเวลาเรียนตามแบบแผน
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มคอ. 2 และบริการให้คาปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ช่องทางการติดต่อ ได้แก่ โทรศัพท์ กล่องแสดงความ
คิดเห็ น เว็ป ไซด์ ไลน์ และมี บุ คลากรที่ รับ ผิด ชอบโดยตรง คณะฯ มี ก ารดาเนิ นการจั ดให้ มี บ ริก ารให้
คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ โดย
1. คณะฯ กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ใ นหลักสูตรทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยในปีก ารศึกษา 2563 คณะได้จัดท าคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึกษา เพื่อทาหน้าที่ในการดูแล
รับผิดชอบนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การสอน การวางแผน การลงทะเบียนเรียน และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาจะทาหน้าที่ดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษาตั้งแต่นักศึกษาเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยจนสาเร็จการศึกษา
2. คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดทาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมและปรับตัวให้เ ข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึงเสนอแนะแนวทางการเรียน
และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
3. คณาจารย์ในคณะฯ ได้แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดต่อเข้าพบหรือ
ขอคาปรึกษาได้ทั้งด้านการเรียนและ การดาเนินชีวิต โดยนักศึกษาสามารถขอพบได้เป็นรายบุคคล หรือ
ทางเครือข่ายออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค หรือไลน์
4. นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มือนักศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตน เช่น
การลงทะเบียนเรียน ระเบียบ ข้อ บังคับ ต่างๆ ปฏิทิ นวิชาการ หน่ว ยงานที่ สนับ สนุนการศึก ษาเป็นต้น
นอกจากนั้น ยังมี https://www.srru.ac.th/ เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เอกสำรอ้ำงอิง
1.4.1.1 รายงานผลการให้บริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.4.1.2 รายงานผลการดาเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของโครงการ 4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมากทีส่ ุด
1.4.1.3 รายงานผลการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของโครงการ 4.22 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
1.4.1.4 ช่องทางการให้คาปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
1.4.1.5 ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็น
1.4.1.6 คาสั่งมอบหมายภาระงานในสานักงานคณบดี
1.4.1.7 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษา
1.4.1.8 ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน
1.4.1.9 คู่มือนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
1.4.1.10 https://www.srru.ac.th/ เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

61

2. คณะมีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็ม
เวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ดาเนินการจัดทาข้อมูลของคณะฯ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายช่องทาง ดังนี้
1 .การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล การบริ ห ารงานคณะฯ ข้ อ มู ล กิ จ กรรมของคณะทางเว็ บ ไซด์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (http://human.srru.ac.th/)
2. ทางเว็บไซด์ facebook
3. ข่าวประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. บอร์ดประชาสัมพันธ์
5. ทีวีวงจรปิด
6. คณะฯได้ดาเนินการรวบรวมข้อ มู ล แหล่งฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพที่ เอื้อต่อนัก ศึก ษาประจ า
หลักสูตรต่าง ๆ โดยดาเนินการบริการให้ข้อมูล ดังนี้
6.1 ดาเนินการให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6.2 นักศึกษาเลือกหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6.3 คณะดาเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6.4 คณะดาเนินการออกหนังสือส่งตัวนักศึกษานักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6.5 คณะดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ
เอกสำรอ้ำงอิง
1.4.2.1 เอกสารข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.4.2.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นกั ศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.4.2.3 หนังสือส่งตัวนักศึกษานักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.4.2.4 คาสั่ง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศ
3. คณะมีกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ ได้ จั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ จั ด ท าโครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียม
ความพร้อมก่อนออกจากรั้วคณะฯ ได้พบปะคณาจารย์ เพื่อน และรุ่นน้อง อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะการสมัคร
งาน ทักษะการใช้ชีวิต และเพิ่มช่องทางการติวสอบราชการต่างๆ แก่นักศึกษา
เอกสำรอ้ำงอิง
1.4.3.1 รายงานผลการดาเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของโครงการ 4.90
คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด
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4.คณะมีกำรให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพ แก่ศิษย์เก่ำ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้มีการให้ข้อมูลและความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ แก่ศิษย์เก่า
แหล่งงานทั้ งเต็ม เวลาและนอกเวลาแก่ นัก ศึก ษา โดยผ่านช่องทางการประชาสัม พันธ์อย่างหลากหล าย
ช่องทาง ดังนี้
1 .การประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล การบริ ห ารงานคณะฯ ข้ อ มู ล กิ จ กรรมของคณะทางเว็ บ ไซด์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (http://human.srru.ac.th/)
2. ทางเว็บไซด์ facebook
3. ข่าวประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เอกสำรอ้ำงอิง
1.4.4.1 ภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารงานคณะฯ ข้อมูลกิจกรรมของคณะทางเว็บไซด์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (http://human.srru.ac.th/)
5. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1 - 4 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51
จำกคะแนนเต็ม 5
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพของกิจกรรมและการจัดบริการในแต่ละ
โครงการที่ดาเนินการให้บริการแก่นกั ศึกษาตามรายงานประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ
-โดยดาเนินการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีตอ่ การจัด
กิจกรรมและการจัดบริการแก่นกั ศึกษา
เอกสำรอ้ำงอิง
1.4.5.1 รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 คะแนน อยู่ในระดับ
ดีมากที่สุด
6. มีกำรนำผลกำรประเมินจำกข้อ 5 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่ง
ให้ผลกำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำและศิษย์เก่ำ
ผลการดาเนินงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุม เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
การจัดกิ จกรรมและการจัดบริการแก่นักศึกษา ประจาปีการศึก ษา 2563 เพื่อจะได้นาไปปรับ ปรุงและ
ดาเนินการใน ประจาปีการศึกษา 2564 คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
เอกสำรอ้ำงอิง
1.4.6.1 รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน
2564
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เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560-2562
ปีกำรศึกษำ
2560
2561
2562

จำนวนข้อที่ได้
คะแนน
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

ข้อที่ได้คะแนน

คะแนนประเมิน

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
12 เดือน
การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64)



เป้าหมาย
ผล
คะแนน
ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน
รำยกำรหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิง
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3

1.4.1.4
1.4.1.5
1.4.1.6

ชื่อเอกสำร
รายงานผลการให้บริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายงานผลการดาเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน
2563 ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของโครงการ 4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด
รายงานผลการดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของ
โครงการ 4.22 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ช่องทางการให้คาปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็น
คาสั่งมอบหมายภาระงานในสานักงานคณบดี
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เอกสำรอ้ำงอิง
1.4.1.7
1.4.1.8
1.4.1.9
1.4.1.10
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.4.3.1

1.4.4.1
1.4.5.1
1.4.6.1

ชื่อเอกสำร
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน
คู่มือนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
https://www.srru.ac.th/ เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์
เอกสารข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หนังสือส่งตัวนักศึกษานักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คาสั่ง แต่งตั้งอาจารย์นเิ ทศ
รายงานผลการดาเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ค่าเฉลี่ยความพึ่ง
พอใจของโครงการ 4.90 คะแนน อยู่ในระดับดีมากทีส่ ุด
ภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารงานคณะฯ ข้อมูลกิจกรรมของคณะทาง
เว็บไซด์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ (http://human.srru.ac.th/)
รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัด
กิ จ กรรมและการจัดบริก ารแกนั ก ศึ ก ษาคณะมนุษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์
ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้

ชื่อ
ผศ.พรรณราย คาโสภา

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน

นางสาวภีรมิต สุจินพรัหม
นายอนันต์ แสวงมี

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

65

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้ำหมำย

:
:
:

กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี
กระบวนการ
5 ข้อ

ประเมิน
ตนเอง


ข้อที่

ประเด็นกำรพิจำรณำ

1



2



3



4



5

คณะมีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ
เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ของผูเ้ รียนให้ครบทั้ง 3 ด้านและสอดคล้องกับอัตลักษณ์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะกระบวนการคุณภาพ ในการ
ปฏิบัติงานแก่นักศึกษา
ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงาน
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ผลกำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีผลการ
ดาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครบ 5 ข้อ ดังนี้
1. คณะมีกำรจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะ เพื่อพัฒนำ
ผลลัพธ์ของผู้เรียนให้ครบทั้ง 3 ด้ำนและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย
ให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม ผ่านสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทั้งนี้สโมสรฯ ได้มีการประชุมหารือ เพื่อนาเสนอกิจกรรมต่าง ๆ แก่คณะมนุษยศาสตร์
ฯ มีการจัดประชุมจัดทาแผนการจัดกิจกรรมในการประชุมสมัยสามัญ องค์การบริหารนักศึกษา และคณะ
ได้นามาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและจัดทาแผนในภาพรวมของคณะ
เอกสำรอ้ำงอิง
1.5.1.1 แผนการด าเนิ น การกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาคณ ะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2563
- คาสั่งแต่งตั้ง มอบหมายภาระงาน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2. คณะมีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกระบวนกำรคุณภำพ ในกำรปฏิบัติงำนแก่
นักศึกษำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัด กิ จกรรมให้ความรู้และทักษะการประกั น
คุณภาพแก่นักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมอบรมภาวะผู้นานักศึกษา โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
เนื้อหาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการ PDCA เป็นต้น
เอกสำรอ้ำงอิง
1.5.2.1 สรุปรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของ
โครงการ 4.22 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
1.5.2.2 รายงานผลการดาเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของโครงการ 4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมากทีส่ ุด
1.5.2.3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ยความพึง่ พอใจของโครงการ
4.67 คะแนน อยู่ในระดับดีมากทีส่ ุด
1.5.2.4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ยความ
พึ่งพอใจของโครงการ 4.62 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด
3. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการสรุปผลการดาเนินโครงการ งานพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ตาม ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
เอกสำรอ้ำงอิง
1.5.3.1 สรุปผลการดาเนินโครงการ งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา 2563 ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด
4. ประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดกิ จกรรมพัฒ นานัก ศึก ษาเสร็จ แล้ว คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ยังได้ดาเนินการ สรุปผลการดาเนินงาน และสรุปผลการประเมินความสาเร็จของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เอกสำรอ้ำงอิง
1.5.4.1 รายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.5.4.2 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
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5. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำหรือปรับปรุงกำรจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อจะได้นาไปปรับปรุงและดาเนินการในประจาปีการศึกษา 2564
เอกสำรอ้ำงอิง
1.5.5.1 รายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.5.5.2 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560-2562
ปีกำรศึกษำ
2560
2561
2562

จำนวนข้อที่ได้
คะแนน
6 ข้อ
6 ข้อ
6 ข้อ

ข้อที่ได้คะแนน

คะแนนประเมิน

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
12 เดือน
การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64)



เป้าหมาย
ผล
คะแนน
ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
4 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน
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รำยกำรหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิง
1.5.1.1

1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3

1.5.2.4
1.5.3.1
1.5.4.1
1.5.4.2
1.5.5.1
1.5.5.2

ชื่อเอกสำร
แผนการด าเนิ น การกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2563
- คาสั่งแต่งตั้ง มอบหมายภาระงาน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สรุปรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของ
โครงการ 4.22 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
รายงานผลการดาเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของโครงการ 4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้าน
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
ความพึ่งพอใจของโครงการ 4.67 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
ความพึ่งพอใจของโครงการ 4.62 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด
สรุปผลการดาเนินโครงการ งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 คะแนน อยู่ในระดับดีมากทีส่ ุด
รายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
รายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้

ชื่อ
ผศ.พรรณราย คาโสภา

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน

นางสาวภีรมิต สุจินพรัหม
นายอนันต์ แสวงมี

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

69

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้ำหมำย

:
:
:

กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
กระบวนการ
.....3.... ข้อ

ประเมิน ข้อที่
ประเด็นกำรพิจำรณำ
ตนเอง

1 คณะมีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้ทุก
หลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถ

2 คณะจัดทาแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามนโยบายโดยมีการกาหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดโดยสอดคล้องกับ
แผนของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมของทุกหลักสูตร

3 คณะมีการกากับติดตามให้มีการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
4 คณะมีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ มีการรายงานผลการดาเนินการการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษต่อ คณะกรรมการประจาคณะ และมีการนาผลจากการประเมิน
ความสาเร็จและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการดาเนินงานหรือกิจกรรมในปีถัดไป
5 ทุกหลักสูตร มีผลการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี

สุดท้าย โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็น
สากล (the Common European framework of Reference for Languages :
CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ไม่ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดของหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ
25 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการ
ดาเนินงานด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ครบ 5 ข้อ ดังนี้
1. คณะมีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้ทุกหลักสูตร
และทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินการกาหนดนโยบายและเป้าหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์ภาษา สานักวิทยบริการฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏ สุริน ทร์ ในการร่วมจัดท าโครงการยุท ธศาสตร์ม หาวิท ยาลัยราชภั ฏสุรินทร์เพื่ อพัฒ นาท้ องถิ่ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีตัวชี้วัด
หลัก มีนักศึกษาที่สาเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านมาตรฐาน CEFR มีนัก ศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผ่านมาตรฐาน ในระดับ A2 จานวนร้อยละ 10
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การดาเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู (ระยะที่ 1) คณะมนุษยศาสตร์ มีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายในการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัด (เอกสารอ้างอิง 1.6.1)
การกาหนดแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กาหนดนโยบาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563 (เอกสารอ้างอิง 1.6.2)
ประเด็นยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Issue) ที่ 1.1 การผลิ ตบัณ ฑิ ต ให้ เป็ นผู้ มี ความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งด้าน
การผลิตบัณฑิต (เอกสารอ้างอิง1.6.1)
2. คณะจัดท าแผนยกระดับ มาตรฐานภาษาอั งกฤษ ให้ เป็ นไปตามนโยบายโดยมี ก ารก าหนด
วัตถุ ป ระสงค์ เป้ าหมายและมี ตั วชี้วั ดผลสั ม ฤทธิ์ ตามเป้ าหมายที่ ก าหนดโดยสอดคล้อ งกั บ แผนของ
มหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมของทุกหลักสูตร
การกาหนดแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ที่ 1.1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผูม้ ีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองทีเ่ ข้มแข็งสอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต (เอกสารอ้างอิง1.6.3) และการ
ติดตามการเนินงานเพื่อยกระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ในการประชาสัมพันธ์ ประกาศเกี่ยวกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี พ.ศ.2563 และประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องเกณฑ์ ม าตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
3. คณะมีการกากับติดตามให้มีการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งคณะได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการ
ใช้ภาษาอั งกฤษ ประจ าปีก ารศึ ก ษา 2563 เพื่ อดาเนิน งานและก ากั บ ติดตามการดาเนิน งานประเด็ น
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ที่ 1.1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองทีเ่ ข้มแข็งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต
ตลอดทั้งการสนับสนุนบุคลากรในการดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการตามโครงการ
ทดสอบสมรรถนะด้านภาษา สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เอกสารอ้างอิง 1.6.4)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการกากับและติดตามการดาเนินการตามแผนมหาวิทยาลัย
เพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ในการมอบหมายภาระงานให้นักวิชาการภายในคณะร่วมกากับและ
ดาเนิน การในโครงการทดสอบภาษาอัง กฤษของนัก ศึก ษา มหาวิท ยาลัยราชภั ฏสุริน ทร์ (Exit Exam)
ประจาปีการศึกษา 2563 และได้มอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ร่วมเป็นคณะกรรมการประจาศูนย์ ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อ
ร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษาฯ (เอกสารอ้างอิง1.6.5)
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4. คณะมีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ มีการ
รายงานผลการดาเนินการการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่อ คณะกรรมการประจา
คณะ และมีการนาผลจากการประเมินความสาเร็จ และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการดาเนินงานหรือ
กิจกรรมใน ปีการศึกษาถัดไป
คณะมนุษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ป ระเมิ นความส าเร็จ ตามวัตถุป ระสงค์ของแผนยกระดั บ
มาตรฐานภาษาอั ง กฤษ มี โ ดยน าข้ อ มู ล ผลการทดสอบวั ด ระดั บ ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เพื่อการรายงานผลการดาเนินการการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ (เอกสารอ้างอิง1.6.6)
5. ทุกหลักสูตร มีผลการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย
โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ เป็นสากล (the Common
European framework of Reference for Languages : CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ไม่ต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนดของหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 25 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กากับและติดตามการดาเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี จานวน 11 หลักสูตร การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย โดย
สามารถเที ยบเคี ยงผลกั บ กรอบอ้ างอิง ความสามารถทางภาษาอัง กฤษที่ เ ป็ นสากล (the Common
European framework of Reference for Languages : CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ไม่ต่ากว่าเป้าหมายที่
กาหนดของหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 25 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ซึ่งมีการดาเนินการร่วมกับศูนย์ภาษา
สานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับอนุมัติจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งได้สรุปผลการทดสอบนักศึกษาชื้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีภาคปกติและ
ภาค กศ.บป. หลักสูตร 4 ปี รหัส 61 หลักสูตร 5 ปี รหัส 60 ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และได้สรุป ผล
คะแนนการทดสอบดังกล่าวเทียบเคียงกับมาตรฐาน CEFR ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จากรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam)สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
และภาคพิ เศษ หลัก สูตร 4 ปี รหัส 61 และหลัก สูตร 5 ปี รหัส 60 ปีก ารศึก ษา 2563 ซึ่งศูนย์ภาษาฯ
จัดการสอบฯ ในวันที่ 4 เมษายน 2564และวันที่ 8 เมษายน 2564 พบว่านั กศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ชั้นสุดท้ายมีจานวน 466 คน มีจานวนนักศึกษาที่เข้าสอบฯ จานวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ
74.04 ผลการสอบตามระดับคะแนนเปรียบเทียบเคียงมาตรฐาน CEFR ผลการสอบพบว่า คะแนนระดับ
เริ่มต้น A1 จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 42.38 ผลคะแนนระดับ ต้น A2 จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ
29.88 ผลคะแนนระดับ B1 จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.93 ผลคะแนนระดับ B2 จานวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.23 ผลคะแนนระดับ C1 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.15 และผลคะแนนระดับ C2
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 (เอกสารอ้างอิง1.6.6)
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เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
12 เดือน
ค่า
(1 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63)
เป้าหมาย
ผล
คะแนน
3 ข้อ
5ข้อ
5 คะแนน



คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย




ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รำยกำรหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิง
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6

ชื่อเอกสำร
ขอเสนอโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มรภ.ฯ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ ก าหนดนโยบายการยกระดั บ มาตรฐา น
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563
แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 – 2564
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึก ษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563
รายงานผลการทดสอบภาษาอัง กฤษ (Exit Exam)ส าหรับ นัก ศึก ษาระดั บ
ปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี รหัส 61 และหลักสูตร 5 ปี
รหัส 60 ปีการศึกษา 2563

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้

ชื่อ
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน

นายธนาพล แจ้งสว่างศรี

นักวิชาการศึกษา

นายเอกพงศ์ โภคทรัพย์

นักวิชาการศึกษา

73

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้ำหมำย

:
:
:

กำรส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษำ
กระบวนการ
....2..... ข้อ

ประเมิน ข้อที่
ประเด็นกำรพิจำรณำ
ตนเอง

1 คณะมีการกาหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับพัฒนาสมรรถนะด้านดิจทิ ัล
สาหรับนักศึกษา เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสาหรับ
นักศึกษารองรับดิจิทลั เศรษฐกิจและสังคม


2



3



4



5

คณะจัดทาแผนยกระดับพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสาหรับนักศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายโดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีตัวชีว้ ัดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กาหนด จากกระบวนการ การมีส่วนร่วมของทุกหลักสูตร
คณะมีการกากับติดตามให้มีการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนยกระดับพัฒนา
สมรรถนะด้านดิจทิ ัล สาหรับนักศึกษา
คณะมีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนยกระดับพัฒนาสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลสาหรับนักศึกษาและมีการรายงานผลการดาเนินการการยกระดับพัฒนา
สมรรถนะด้านดิจทิ ัลต่อ คณะกรรมการประจาคณะ และมีการนาผลความสาเร็จ
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการดาเนินงานหรือกิจกรรมในปีถัดไป
ทุกหลักสูตรมีการประเมินสมรรถนะดิจิทลั สาหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดย
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีผลการประเมินสมรรถนะดิจิทลั สาหรับคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี ผ่านระดับทีจ่ าเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลกำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2563 คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มผี ล
การดาเนินงานด้านการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลสาหรับนักศึกษา ครบ 4 ข้อ ดังนี้
1. คณะมีกำรกำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยกำรยกระดับพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัลสำหรับ
นักศึกษำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัลสำหรับนักศึกษำรองรับดิจิทัลเศรษฐกิจ
และสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีก ารก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับ พัฒ นา
สมรรถนะด้านดิจิทัลสาหรับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสาหรับนักศึกษา
รองรับ ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมไว้ในแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ซึ่งในแผนจะระบุในตัวชี้วัด
(KPI) ไว้อย่างชัดเจนคือ นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีสุดท้ายผ่านการประเมินสมรรถนะดิจิทัลสาหรับคุณวุฒิ
ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลสาหรับนักศึกษา
(เอกสารอ้างอิง 1.7.1)

74

2. คณะจัดทำแผนยกระดับพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัลสำหรับนักศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำย
โดยมีกำรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด จำก
กระบวนกำร กำรมีส่วนร่วมของทุกหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดทาแผนยกระดับพัฒนาสมรรถนะด้านดิจทิ ัลสาหรับ
นักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายโดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กาหนด จากกระบวนการ การมีส่วนร่วมของทุกหลักสูตร โดยการจัดทาเป็นแผนส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(เอกสารอ้างอิง 1.7.2)
3. คณะมีกำรกำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำน ให้เป็นไปตำมแผนยกระดับพัฒนำสมรรถนะ
ด้ำนดิจิทัล สำหรับนักศึกษำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการกากับติดตามให้มกี ารดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ยกระดับพัฒนาสมรรถนะด้านดิจทิ ัล สาหรับนักศึกษา โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทลั
สาหรับนักศึกษาและบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริ นทร์ ซึ่ง
มีหน้าที่กากับติดตาม การดาเนินการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทลั สาหรับนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจทิ ัลสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคณบดี
เป็นประธาน รองคณบดีทุกฝ่ายเป็นรองประธานและมีประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นกรรมการ
(เอกสารอ้างอิง 1.7.3)
4. คณะมีกำรประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนยกระดับพัฒนำสมรรถนะด้ำน
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษำและมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรกำรยกระดับพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัลต่อ
คณะกรรมกำรประจำคณะ และมีกำรนำผลควำมสำเร็จและข้อเสนอแนะมำปรับปรุงแผนกำร
ดำเนินงำนหรือกิจกรรมในปีถัดไป
5. ทุกหลักสูตรมีกำรประเมินสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญำตรี โดยนักศึกษำชั้น
ปีสุดท้ำยมีผลกำรประเมินสมรรถนะดิจิทัลสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญำตรี ผ่ำนระดับที่จำเป็ น ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการทดสอบสมรรถนะการใช้งานดิจทิ ัล ประจาปี 2563 ในวันที่ 29 – 30
พฤษภาคม 2564 ซึ่งผลการประเมินสมรรนะดิจิทลั สาหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นดังนี้
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เข้าสอบทั้งหมด 417 คน สอบผ่าน 391 คน
คิดเป็นร้อยละ 93.76 และสอบไม่ผ่าน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.24 (เอกสารอ้างอิง 1.7.4)
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
ค่า
เป้าหมาย
2 ข้อ

12 เดือน
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64)
ผล
คะแนน
4 ข้อ
4 คะแนน

รำยกำรหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิง
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน



การบรรลุเป้าหมาย




ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อเอกสำร
แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
คาสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลสาหรับนักศึกษาและบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลการทดสอบสมรรถนะการใช้งานดิจิทัล (ICDL) ประจาปี 2563
ชื่อ
ผศ.พรรณราย คาโสภา
นายอนันต์ แสวงมี
นายศักดิ์ชัย ท่าทอง

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 :
ชนิดของตัวบ่งชี้
กำรเก็บข้อมูล
เป้ำหมำย
เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
:
ผลลัพธ์
:
ปีการศึกษา 2563
:
…3.51……. คะแนน
:
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรทีส่ ถาบันรับผิดชอบ
คะแนน
ระดับคุณภำพ
0.01 – 2.00
น้อย
2.01 – 3.00
ปานกลาง
3.01 – 4.00
ดี
4.01 – 5.00
ดีมาก

ผลกำรดำเนินงำน
ตารางแสดงผลการประเมินแต่ละหลักสูตร จาแนกตามหลักสูตร
ที่

หลักสูตร

กำรกำกับ
ผล
ผล
มำตรฐำน
ประเมิน ประเมิน
(ผ่ำน /
ปี 2563 ปี 2562
ไม่ผ่ำน)

ระดับคุณภำพ
ปีกำรศึกษำ2563

ส่วนต่ำง
(+เพิ่ม/ลด)

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (15 หลักสูตร)
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผ่าน

3.62

3.70

ระดับคุณภาพดี

-0.08

2

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผ่าน

4.20

3.93

ระดับคุณภาพดี

+0.27

3

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ผ่าน

3.49

3.58

ระดับคุณภาพดี

-0.09

4

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

ผ่าน

3.83

3.70

ระดับคุณภาพดี

-0.13

5

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ผ่าน

4.12

4.10

ระดับคุณภาพดีมาก

+0.2

6

ผ่าน

3.94

3.77

ระดับคุณภาพดีมาก

+0.17

7

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผ่าน

3.90

3.76

ระดับคุณภาพดี

+0.14

8

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ผ่าน

3.79

3.60

ระดับคุณภาพดี

+0.19

9

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม

ผ่าน

3.97

3.82

ระดับคุณภาพดี

+0.15

10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์

ผ่าน

3.80

3.72

ระดับคุณภาพดี

+0.08

11 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผ่าน

3.88

3.82

ระดับคุณภาพดี

+0.06

12 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผ่าน

3.39

3.40

ระดับคุณภาพดี

-0.01

ไม่ผ่าน

(0)3.75

3.70

ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1,2,3

-3.70

13 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ *
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ที่

กำรกำกับ
ผล
ผล
มำตรฐำน
ประเมิน ประเมิน
(ผ่ำน /
ปี 2563 ปี 2562
ไม่ผ่ำน)
ไม่ผ่าน
(0)3.30
3.17

หลักสูตร

14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น *
15 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ผ่าน
ภูมิภาค
หมายเหตุ* 1.หลักสูตรที่ขอปิดแบบมีเงื่อนไข จานวน 2 หลักสูตร ไม่นามาคานวณ

2.64
3.74

ระดับคุณภำพ
ปีกำรศึกษำ2563

ส่วนต่ำง
(+เพิ่ม/ลด)

ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1,2,3

+0.13

0 (3.55) ระดับคุณภาพปานกลาง

+2.64

3.45

ระดับคุณภาพดี

+0.29

แต่ต้องรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA Online System
2.คณะกรรมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค ทวบทวนผลประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

สูตรกำรคำนวณ :

=

คะแนนที่ได้ =

48.59 =
13

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ

3.74

หมายเหตุ* หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ปิดแบบมีเงื่อนไข แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ ให้ทาการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรสาขาวิชานั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดการสอน
ทั้ง หมด 13 หลัก สูตร และได้ป ระเมิ นคุณภาพการศึก ษาภายในระดับ หลัก สูตรทุ กหลัก สูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด เป็ น หลั ก สูต รในระดับ ปริญ ญาตรี 11 หลั ก สูต ร ระดั บ ปริญ ญาโท …1……
หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตร ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐำน
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
- ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
- ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตรระดับปริญญาโท
- ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตระดับปริญญาเอก
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรที่ผ่ำนกำรกำกับมำตรฐำน
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี
- หลักสูตรระดับปริญญาโท
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก
จำนวนหลักสูตรที่ไม่ผ่ำนกำรกำกับมำตรฐำน
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สิ่งที่พบ
....13........ หลักสูตร
3.87
3.39
2.64
3.74
......13........ หลักสูตร
11 หลักสูตร
1 หลักสูตร
1 หลักสูตร
.......-........ หลักสูตร
-
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- หลักสูตรระดับปริญญาโท
- หลักสูตรระดับปริญญาเอก
คะแนนที่ได้ =

-

ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถำบันรับผิดชอบ

48.59
13

= 3.74

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
ปีกำรศึกษำ
2560
2561
2562

จำนวน
หลักสูตร
ทั้งหมด
15
15
13

กำรกำกับ
คะแนนกำร
มำตรฐำน
ประเมิน
หลักสูตร
ผ่ำน ไม่ผ่ำน
15
51.12/15=3.41
15
54.94/15=3.66
12
1
44.86/13=3.45

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภำพ

3.41
3.66
3.45

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

แนวทำงกำรดำเนินงำน กำกับติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตร ให้เป็นไปตำมรอบระยะเวลำ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัตกิ ารประจาปี 2563 และ
มีแนวทางการดาเนินงาน กากับติดตามการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลา ดังนี้
กำรควบคุมคุณภำพ ประกอบด้วย
1) คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ประจาเป็นการศึกษา 2563
2) การประชุมในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
3) การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ
4) ปฏิทินการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2563
5) การประชาสัมพันธ์คู่มือ และการให้คาปรึกษา คาแนะนา การเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร/ระดับคณะฯระบบ Che QA online
6) การลงข้อมูลระบบ CHE QA Online หลักสูตรและคณะ
กำรตรวจสอบคุณภำพ การประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
1) โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ผ่าน
ระบบ CHE QA Online
ช่วงที่ 1 วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2564
ช่วงที่ 2 ระดับคณะ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564
2) การตรวจรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะบนระบบ CHE QA Online หลักสูตร
และคณะก่อนส่งมหาวิทยาลัย
3) รายงานผลการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา ทุกปีการศึกษา
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กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
12 เดือน
การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย (1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64)



ผล
คะแนน
ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
3.51
3.74
3.74
คะแนน
คะแนน
คะแนน
รำยกำรหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิง
มน1.1.8.1
มน1.1.8.2
มน1.1.8.3

ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล/
รายงาน

ชื่อเอกสำร
รายงานผลคะแนนยืนยันข้อมูลในระบบ CHE QA online
คาสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและคณะ ผ่านระบบ CHE QA Online
ชื่อ
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด
นายศักดิ์ชัย ท่าทอง
นางนุตสรา มิ่งมงคล

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/
หัวหน้าสานักงานคณบดี
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดาเนินงานด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้ความสาคัญกับการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมด้านการวิจัย
โดยการดาเนินการดังกล่าวของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการกาหนดนโยบายและทิศทางการ
วิจั ยที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ และเชื่ อมโยงกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม ศิ ล ปวัฒ นธรรม หรื อ
สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ และความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ ของคณะ รวมทั้ ง
คณะได้มี การดาเนินการตามระบบสนับ สนุนการบริห ารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทรั พ ย์สิ นทางปั ญ ญา และระบบสารสนเทศ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ยจัด ท าขึ้ นอย่างมี ป ระสิท ธิภ าพ มี ก ารให้
ความส าคัญ กั บ พั ฒ นาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนัก ศึก ษาให้มี ความสามารถในการสร้าง
ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม อยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณของนักวิจัย รวมทั้งสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนวิจยั มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร ตลอดจนบูรณาการทรัพยากรเพื่อ
ท าให้ ง านวิจั ยบรรลุ เป้ าหมายตามความได้เ ปรี ยบเชิ งเปรียบเที ย บใน ด้านทรัพ ยากรและในเชิง พื้ น ที่
นอกจากนี้คณะยังมีการส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
วิจัยแก่ผู้เรียนที่นาไปสู่การร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่นมีการส่งเสริม
การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียนที่นาไปสู่การร่วม
สร้างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรม ให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่นมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสังคม กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ตลอดจน
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในหรือ ต่างประเทศที่ก่อให้เกิดผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมมี
การประเมินผลกระทบของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒ นาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายงานผลการดาเนินงานด้านงานวิ จัยต่อ
คณะกรรมการประจาคณะมีการทบทวนผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ
ไปปรับปรุงนโยบายและทิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
โดยในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัด
กิจกรรมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 New
Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการสร้าง
แรงจูงใจ ยกย่องนักวิจัยทีม่ ีผลงานวิจัยดีเด่น
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ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้มีความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์อย่างสม่าเสมอ โดยการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวกับงานวิจัยทั้งในและนอกสถาบันเพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนางานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ได้รับงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลัย จานวน
ทั้งสิ้น 3,202,535 บาท โดยแบ่งเป็น ประเภทแหล่งทุนดังนี้
1) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย จานวน 926,850 บาท
2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 1,400,000 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ มีผลการดาเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จานวน 3 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน
อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังต่อไปนี้
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
คะแนนเฉลี่ย

6
5
5

6 ข้อ

ระดับคุณภาพ

(% หรือ
สัดส่วน)

6 ข้อ

3,202,535 38,584.76
83
21
6.33
83

4 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
4.67
คะะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 :
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
เป้ำหมำย

ระบบและกลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
กระบวนการ
: 6 ข้อ

ประเมิน ข้อที่
ประเด็นกำรพิจำรณำ
ตนเอง

1 คณะมีการกาหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นและ
อัตลักษณ์ และความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของคณะ

2 คณะด าเนิ น การตามระบบสนั บ สนุ น การบริ ห ารจัด การงานวิ จั ย งานสร้ างสรรค์ แ ละ
นวัตกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และระบบสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

3 คณะมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีความสามารถ
ในการสร้างผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม อยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณนักวิจัย
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร
ตลอดจนบูรณาการทรัพยากรเพื่อทาให้งานวิจัยบรรลุเป้าหมายตามความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบในด้านทรัพยากรและในเชิงพื้นที่

4 คณะมีการส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การวิจัยแก่ ผู้เรียนที่ นาไปสู่การร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับ สังคม ชุมชน
ท้องถิ่น

5 คณะมี ก ารสร้างเครือข่ายความร่วมมื อด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสังคม กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในหรือ ต่างประเทศที่ก่อให้เกิดผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

6 คณะมี ก ารประเมิ นผลกระทบของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ มี ต่อการ
พัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และรายงานผลการดาเนินงานด้านงานวิจัยต่อคณะกรรมการประจาคณะ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

7 มีการทบทวนผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะไปปรับปรุง
นโยบายและทิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ผลกำรดำเนินกำร
ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้วาง
ระบบและกลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โดยมีผลการดาเนินงาน ครบ 6 ข้อ ดังนี้
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ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้วางระบบและ
กลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โดยมีผลการดาเนินงาน ครบ 6 ข้อ ดังนี้
1. คณะมีกำรกำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และเชื่อมโยง
กับสภำพเศรษฐกิจ สังคม ศิล ปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตำมจุดเน้นและอัตลักษณ์ และควำม
ได้เปรียบเชิงทรัพยำกรและเชิงพื้นที่ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการกาหนดนโยบายและ
ทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุท ธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิล ปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ และความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของคณะ ได้การ
ลงนามบันทึ ก ความร่วมมื อ กั บองค์ก รภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการของท้ องถิ่นและสังคมบน
พื้นฐานภูมิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่นในการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อัน เป็นผลมาจากสภาพปัญ หาของ
สังคม โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อจัดหาข้อมูลความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ดังนี้(ใส่พื้นที่ในการ
บริการวิชาการ ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่พนมดงรักและพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์) มีระบบและกลไก เพื่อใช้
เป็นแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ สร้างงานวิจัยที่สามารถนามาบูรณาการกับการบริการวิชาการ
ร่วมกับชุม ชนเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2563 ได้ร่วมกันพิจารณา
สนับสนุนงานวิจัยที่พัฒนาโจทย์วิจัยจากการบริการวิชาการ
2. คณะดำเนินกำรตำมระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม ทรัพย์สินทำงปัญญำ และระบบสำรสนเทศ ที่มหำวิทยำลัยจัดทำขึ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการดาเนินการตามระบบ
สนับ สนุน การบริห ารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทรัพ ย์สินทางปัญ ญา และระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ เ ว็ ป ไ ซ ต์ ค ณ ะ ฯ https://human.srru.ac.th/ เ ว็ ป ไ ซ ต์ ส ถ า บั น วิ จั ย
https://research.srru.ac.th/research/ ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้น โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและบริ การวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2563 เพื่อทาหน้าที่ วางแนวทาง
ขั้น ตอนกระบวนการท างานการจัดสรรทุ นวิจัยระดับ คณะ และหลัก เกณฑ์ ก ารขอทุ นวิจัยระดับ คณะ
ตลอดจนก าหนดหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลที่ รับ ผิดชอบ จัดท า ตรวจสอบ และรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณ ภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ตามองค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจยั ฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณาแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์การสนับสนุนการบริหารการวิจัย ทบทวนแนวทางการดาเนินงาน
องค์ป ระกอบที่ 4 การวิจัยและองค์ป ระกอบที่ 5 การบริก ารวิชาการเพื่ อหาแนวทางการพั ฒ นาการ
ดาเนินงาน พิจารณานโยบายและแผนงานวิจัย พิจารณาหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิ บัติงานวิจัยประจาปี
งบประมาณ 2563 พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2563 และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม และพิจารณาการนาผลการประเมินผลสาเร็จของการสนับสนุนด้านการวิจัย ประจาปีงบประมาณ
2562 มาพัฒนาปรับปรุง ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม เพื่อใช้ในการบริหาร มีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อ บรรลุ ตามเป้ าหมายของแผนการวิจั ย โดยคณะได้จั ดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ เพื่ อ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สนองพันธกิจด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ตามแผนงานปฏิบัติงาน
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ประเด็นยุท ธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 สอดคล้องกั บ
แผนการพั ฒ นาของคณะและมหาวิท ยาลัย โดยการวิเคราะห์ ความสอดคล้อ งด้านการวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การดาเนินงาน
วิจัยของคณะบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยที่วางไว้
3. คณะมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีความสามารถในการสร้าง
ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม อยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณนักวิจัย รวมทัง้ สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร ตลอดจนบูรณาการทรัพยากรเพื่อทาให้
งานวิจัยบรรลุเป้าหมายตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านทรัพยากรและในเชิงพื้นที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย จานวน 5
ทุ น วิจัย จ านวนเงิน 100,000 บาท โดยก าหนดเป็ นกิ จ กรรมย่อยลงในแผนปฏิ บัติร าชการประจ าปี
งบประมาณ 2564 และกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้สามารถดาเนินการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพลงในปฏิทินกิจกรรม-โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยและนวัตกรรมในปีงบประมาณ 2564 คณะได้มี การจัดสรรทุนสนับ สนุนงานวิจัยส าหรับ คณาจารย์
บุคลากรและนัก ศึก ษา โดยแบ่ง เป็น ทุ นวิจัยส าหรับ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 5 ทุ น รวมเป็น เงิน
100,000 บาท โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญ เสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุ นสนับ สนุนให้บุคลากร
ทราบโดยทั่วกัน เมื่อผู้ขอรับทุนส่งโครงร่างการวิจัยให้แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
วิจัยฯพิจารณาแล้ว คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยฯจะทาการพิจารณาสรุ ปผลและ
แจ้งผลให้แก่ผู้ขอรับทุนทราบ เพื่อให้ดาเนินงานวิจยั ตามโครงร่างทีเ่ สนอ หลังจากนั้นคณะกรรมการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาด้านการวิจัยฯจะมี ก ารติดตามความก้ าวหน้า โดยให้ผู้รับ ทุ นรายงานความก้ าวหน้า
โครงการวิจัย และให้จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อจะได้นาไปเผยแพร่หน่วยงานภายนอกต่อไป
คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนโดยการจัดกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
โครงการจัดการความรู้และส่งเสริมการเขียนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย เรื่องเทคนิคการ
เขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอนและตาราทั่ วไป คณะมนุ ษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
โครงการพั ฒ นาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ ง ทางวิชาการ หลัก สูตรครุศ าสตรบั ณ ฑิ ตสาขาวิ ช า
ภาษาไทย ระหว่างวัน ที่ 7 มี นาคม 2564- 7 เมษายน 2564 ณ ห้อ งประชุม ไพฑู ร ย์ เพิ่ ม ศั ก ดิ์ -มี กุ ศ ล
ชั้น 7 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการเสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทารายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร ช่วงที่ 1 เสวนาจัดการความรู้และแลกเปลีย่ นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทารายงาน
ประเมิ นตนเองระดับหลัก สูตร วันที่ 17 มี นาคม 2564 ณ ห้องประชุม ไพฑู รย์ เพิ่มศัก ดิ์ -มี กุศล ชั้น 7
อาคาร 38
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตร “ การพัฒนา
บทเรียน e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วย Moodle” ระยะที่ 2 สาหรับผูส้ อน ระหว่างวันที่
23-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร วันที่ 2 ธันวาคม
2563 ณ ห้องโสตวัสดุ 2 ชั้น 4 อาคารสานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิท ธิภาพ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุม ภาพั นธ์ 2564 ณ ห้องประชุม บันทายศรี ชั้น 3 คณะวิท ยาการ
จัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยการสาขาวิชาดนตรีศึกษาเข้าร่วม
นาเสนอผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเครื่องดนตรีพื้นฐานของจังหวัดสุรินทร์ เป็นการบูร ณาการวิชาการที่จัดการ
เรียนสอนแล้วนามาสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้
4. คณะมีกำรส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรวิจัยกับกำรเรียนกำรสอน เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะกำร
วิจัยแก่ผู้เรียนที่นำไปสู่กำรร่วมสร้ำงสรรค์งำนวิจัยและนวัตกรรม ให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ ส่งเสริมให้อาจารย์บรู ณาการงานวิจัยโดยการนา
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึง่ ของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษาที่ 2563
คณาจารย์ในคณะได้นางานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนโดยนาไปเป็นส่วนหนึ่งของเนือ้ หาในการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านศิลปะการอ่านออกเสียงของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ศิลปะ
การอ่านออกเสียง
2. งานวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์นาฎยประดิษฐ์ชุดเรือมหัตถศิลป์ถิ่นสุรินทร์จากหัตถกรรม
ชาวบ้านของเขมรถิ่นไทย ในจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการแสดง
ท้องถิ่น และวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 2
3. งานวิจัยเรื่อง การใช้วงจรวรรรณกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กรณีศึกษา
นักศึกษาครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มอีสานใต้ บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับอาชีพ
4. งานวิจัยเรื่อง วรรณกรรมการตานานพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์:การศึกษาและพัฒนา
หนังสือเล่าเรื่องประกอบภาพสาหรับเด็กระดับประถมศึกษา บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา การออกแบบและการผลิตสื่อการศึกษากลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ด้วยการไกล่
เกลี่ยของสานักงานเทศบาลตาบลเมืองที อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชากฎหมายในชีวิตประจาวัน กฎหมายอาญา 1
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6. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนและถ่ายถอดนวัตกรรมการจัดการชุมชนวิถีใหม่เพือ่ การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จงั หวัดสุรินทร์ บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา พลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง
หน้าทีพลเมือง การเมืองการปกครองไทย รัฐศาสตร์เบือ้ งต้น
7. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบพื้นฐานความรูป้ ่าชุมชนอาลอ-โดนแบนเพื่อการอนุรกั ษ์
อย่างยั่งยืน บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ELIS 623212การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
และวิชา ELIS623143 การจัดการความรู้
5. คณะมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทำงสังคม กับสถำบันอุดมศึกษำอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรภำครัฐและภำคเอกชน
ทั้งในหรือ ต่ำงประเทศที่ก่อให้เกิดผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการ ได้การลงนามบันทึกความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
โดยมี เจตนารมณ์ ร่วมกั นในการพั ฒ นาด้านวิชาการทั้ งเนื้อหาและกิจ กรรม โดยเน้นการมี ส่วนร่วมของ
อาจารย์นักศึกษาในการจัดทาโครงการทางด้านวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การอบรมสัม มนาและการบริก ารทางวิชาการและบารุง ศิล ปวัฒ นธรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อันเป็น
ผลมาจากสภาพปัญหาของสังคม โดยคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อจัดหาข้อมูลความต้องการของท้องถิ่นและสังคม ดังนี้ โดยคณะฯ ได้
ดาเนินการจัดเสวนากับองค์กรภายนอกเพื่อจัดหาข้อมู ลความต้องการของท้ องถิ่นและสังคมเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิจัยตามความต้องการของชุมชนเป็นประจาทุกปี
นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไก เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมให้
บุคลากรในคณะฯ สร้างงานวิจัยที่ ส ามารถนามาบูร ณาการกั บ การบริก ารวิชาการร่วมกั บ ชุม ชน เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของท้ องถิ่นและสังคม ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการประกั นคุณภาพ
การศึกษาด้านการวิจัยและบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2563 ได้ร่วมกันพิจารณาสนับสนุนงานวิจัย
ที่พัฒนาโจทย์วิจัยจากการบริการวิชาการด้วย
การสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือ
นวัต กรรมทางสัง คม กั บ สถาบั น อุด มศึ ก ษาอื่น ๆ ตลอดจนองค์ ก รภาครัฐ และภาคเอกชนทั้ ง ในหรื อ
ต่างประเทศที่ก่อให้เกิดผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เช่น
- ได้มี การลงนาม MOU ความร่วมมือทางการวิชาการงานวิจัย ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 1
แห่ง เพื่ อให้เกิ ดการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒ นาผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของ
บุคลากรร่วมกัน
- ได้รับการสนับสนุน จาก สสส. ในโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุขภาคอีสานตอนล่าง
6. คณะมีการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทีม่ ีต่อการพัฒนา
ผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายงานผลการดาเนินงาน
ด้านงานวิจัยต่อคณะกรรมการประจาคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนาผลการประเมินผลสาเร็จของการสนับสนุนด้านการ
วิจัย ประจาปีงบประมาณ 2563 ไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยคณะกรรมการประกัน
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คุณ ภาพการศึ ก ษาด้านการวิจัยและบริก ารวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2563 ได้นาผลการประเมิ น
ผลสาเร็จของการสนับสนุนด้านการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2563 มาร่วมกันพิจารณาวางแผนเพื่อพัฒนา
พั น ธกิ จ ด้ านการวิ จัย มี ก ารประเมิ น ผลส าเร็จ ของการสนั บ สนุ น ด้านการวิจั ย ประจ าปี ง บประมาณ
2563 เพื่ อรับทราบถึงความเหมาะสมและเพียงพอต่อการสนับสนุนงานวิจัยในด้านต่าง ๆ โดยการเก็ บ
ข้อมูลการประเมินจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย
1.1 การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.2 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัยของคณะ
1.3 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั
1.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา
2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
2.1 ระบบเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศ
2.2 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการทีส่ นับสนุนงานวิจัย
2.3 ระบบสารสนเทศข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งในและนอกประเทศ
2.4 ระบบสารสนเทศข้อมูลด้านการวิจัยทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา
2.5 ระบบสารสนเทศข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.6 ระบบสารสนเทศข้อมูลด้านระบบกลไกในการส่งเสริมการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์
2.7 ระบบสารสนเทศข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
โครงการงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้าง
โอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่คณะได้ดาเนินส่งเสริมและพัฒนา มีดังนี้
1.โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยการสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ เข้าร่วมนาเสนอผลิตภัณฑ์ ของที่ ร ะลึกเครื่องดนตรีพื้นฐานของจังหวัด
สุรินทร์ เป็นการบูร ณาการวิชาการที่ จัดการเรียนสอนแล้วนามาสร้างผลิตภัณ ฑ์ และ การสร้า งโอกาส
ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได้
2. โครงการการพัฒนาชุมชนและถ่ายถอดนวัตกรรมการจัดการชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่น
สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในชุมชน
3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนต้นแบบ
หมู้บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากโครงการนี้ ที่สามารถเพิ่มรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้ามัดหมี่แบบใหม่ ๆ แมส และของ
ที่ระลึก เป็นต้น
4. โครงการ 9+10 ครัวเรือนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาระบบและกลไก
การถ่ายทอดความรู้โดยระบบพี่เลี้ยงเพื่อสร้างเสริมพลังพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้
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จากโครงการนี้ ที่สามารถเพิ่มรายได้จากการจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ เช่น การสร้างดินอินทรีย์ การทาปุ๋ยหมัก
การปลูกผักอินทรีย์ เป็นต้น
7. มีการทบทวนผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะไปปรับปรุง
นโยบายและทิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารทบทวนผลการด าเนิน งานและข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาคณะไปปรับปรุงนโยบายและทิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยในที่
ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ แหล่งค้นคว้าและการวิจัยซึ่ง สามารถสืบ ค้นผ่านหน้าเว็บ ไซด์ของคณะได้ ดังนั้นให้ป ระสานงานกั บ
คณะกรรมการ MIS ของคณะ เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในหน้าเว็บไซด์ รวมทั้งได้มี
การบรรจุกิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการพัฒ นาศักยภาพงานวิจัย
คณะประจาปี 2563 เพื่อดาเนินการปรังปรุงระบบฐานข้อมูลงานวิจัยให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ที่สะดวกและรวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูลสาหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ
เกณฑ์กำรประเมิน
:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
ปี
จำนวนข้อที่ได้
กำรศึกษำ
คะแนน
2560
4
2561
6
2562
6

ข้อที่ได้คะแนน

คะแนนประเมิน

1-4
1-6
1-6

5
5
5

กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
12 เดือน
ค่า
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64)
เป้าหมาย
ผล
คะแนน
6 ข้อ
7 ข้อ
5

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย



ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
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รำยกำรหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิง
มน.วจ.2.1.1
มน.วจ.2.1.2
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 :
กำรเก็บข้อมูล :
ชนิดชองตัวบ่งชี้ :
เป้ำหมำย

ชื่อเอกสำร
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อ
สาเนาการทา MOU
ชื่อ
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
นางปิยนุช ผมพันธ์

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

เงินสนับสนุนกำรวิจัย นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์
ปีงบประมาณ 2564
ปัจจัยนาเข้า
4 คะแนน

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนนที่ได้ในระดับสถำบัน
เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ จำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ได้รับงบประมาณทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้น 3,202,535 บาท และจานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาทีป่ ฏิบัติงาน
จริง 83 คน โดยแบ่งเป็น ประเภทแหล่งทุนดังนี้
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย จานวน 1,802,535 บาท
คิดเป็นร้อยละ 56.28
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 1,400,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 43.72
โดยมีรายละเอียดจาแนกตามคณะดังนี้
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ผลกำรดำเนินงำน

:
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์

คณะ
ภำยใน

กลุ่มสาขาวิชา

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภำยนอก

รวมเงิน

จำนวนอำจำรย์
ประจำและนักวิจัย
ประจำ
(ไม่นับรวมผู้ลำ
ศึกษำต่อ)

จำนวนเงิน
เฉลี่ยต่อคน

คะแนน

83

38,584.76

5

1,802,535 1,400,000 3,202,535
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สูตรกำรคำนวณ :
1. ค านวณจ านวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ จ ากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
= 38,584.76
3,202,535
83
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
38,584.76
×5
25,000

=

5

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
ปีกำรศึกษำ
2560
2561
2562

ผลกำรดำเนินงำน
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

คะแนนประเมิน
5
5
5

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
12 เดือน
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64)
ผล
คะแนน
38,584.76
5 คะแนน

ค่าเป้าหมาย
4 คะแนน



การบรรลุเป้าหมาย




ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รำยกำรหลักฐำน
หมำยเลขเอกสำร

มน.วจ.2.2.1
มน.วจ.2.2.2
มน.วจ.2.2.3

ชื่อเอกสำร

ประกาศทุนวิจัย
สัญญาทุนวิจัย
เค้าโครงการงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอนุมัติ
ผู้วิจัย

ทุน
ภำยใน


ชื่องำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์

จำนวนเงิน

1.การสร้างสรรค์นาฎยประดิษฐ์ชุดเรือมหัตถศิลป์ถิ่น
สุรินทร์ จากหัตถกรรมชาวบ้านของเขมรถิ่ นไทย ใน
จังหวัดสุรินทร์
2.การใช้วงจรวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ กรณีศึกษานักศึกษาครู สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มอีสาน
ใต้
3.วรรณกรรมการตานานพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์:
การศึกษาและพัฒนาหนังสือเล่าเรื่องประกอบภาพ
สาหรับเด็กระดับประถมศึกษา
4.การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการความขัดแย้งเชิง
สมานฉันท์ด้วยการไกล่เกลี่ยของสานักงานเทศบาล
ตาบลเมืองที อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

20,000

ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง

20,000

นายทองพูล ขุมคา



20,000

นางสาวนิตยา เรืองสุวรรณ



20,000

ผศ.ร้อยตรีเกรียงศักดิ์
เตียเจริญวรรธน์



5.การพัฒนาความสามารถด้านศิลปะการอ่านออก
เสียงของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT

20,000

นางสาวสิริลักษณ์ บุ้งทอง



ทุน
ภำยนอก
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หมำยเลขเอกสำร
6. การพัฒนาชุมชนและถ่ายถอดนวัตกรรมการจัดการ
ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์
7.การพัฒนาระบบพื้นฐานความรู้ป่าชุมชนอาลอ-โดน
แบนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
8.การพัฒนาแผนชุมชนและถ่ายทอดนวัตกรรมการ
จัดการชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์
9. 9+10 ครัวเรือนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
: การพัฒนาระบบและกลไกการถ่ายทอดความรู้โดย
ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสร้างเสริมพลังพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์
10.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแบบครบวงจรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็ง
ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน
11. โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสุรินทร์แบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นยา
รวม

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้

ชื่อเอกสำร
ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม



นางสาวสุภาสินี วิเชียร



317,850

ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม



341,400

อ.ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร



216,435

อ.ดร.ศศิธร ศูนย์กลาง



1,400,000

อ.กาญจนา เถาว์ชาลี (10%)
อ.ลดาวัลย์ ปัญตะยัง (10%)

317,850

509,000

3,202,535

ชื่อ
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางปิยนุช ผมพันธ์

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
:
ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
ชนิดชองตัวบ่งชี้
:
ผลลัพธ์
กำรเก็บข้อมูล
:
ปีปฏิทิน 2563
เป้ำหมำย
:
5 คะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
:
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผล
งานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน
กำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้
ค่ำ
ระดับคุณภำพ
น้ำหนัก
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่ งจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการทีป่ รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์
0.80 - ผลงานที่ได้รบั การจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
1.00

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2562
- ผลงานวิจัยทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
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วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานที่ได้รบั การจดสิทธิบัตร
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
ได้แก่
ผลงานวิชาการเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรม
ผลงานวิชาการเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ผลงานวิชาการเพือ่ พัฒนานโยบายสาธารณะ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
กรณีศึกษา
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปล
ซอฟต์แวร์
พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
กำหนดระดับคุณภำพผลงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
ระดับคุณภำพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลกำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา ดังนี้
จำนวนผลงำนทำงวิชำกำร

จำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

20

1

13

1

8

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

รวม
จำนวน
ผลงำน
(ค่ำถ่วง
น้ำหนัก)
21
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โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน จาแนกรายคณะและสถาบันดังนี้
จานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
ผลรวมค่าถ่วง
จานวนผลงาน
น้าหนัก
43
21

จานวนอาจารย์ประจาเละนักวิจัยทั้งหมด (คน)
คะแนนเฉลี่ย
อาจารย์

นักวิจัย

รวม

83

-

83

6.33(5.00)

สูตรกำรคำนวณ :
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
21 ×100 = 25.30
83
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
= 25.30 ×5
20
= 5 คะแนน

= 6.33

หมำยเหตุ :
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุม่ สาขาวิชาในคณะ
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
ปีกำรศึกษำ
2560
2561
2562

ผลกำรดำเนินงำน
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

คะแนนประเมิน
5
5
5

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
12 เดือน
การบรรลุเป้าหมาย
(1 มิ.ย. 63– 31 พ.ค. 64)
ค่าเป้าหมาย



ผล
คะแนน
ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5 คะแนน
6.33
5 คะแนน
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รำยกำรหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิง
มน.วจ.2.3.1
มน.วจ.2.3.2
มน.วจ.2.3.3

ชื่อเอกสำร
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
รายงานสืบเนื่องจากการจัดงานประชุมวิชาการ
ลิงค์วารสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

น้ำหนัก
ชื่องำนวิจัย
1
นาฏศิลป์พื้นเมือง

ผู้วิจัย
ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง

แหล่งที่เผยแพร่
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่
0482/2563 ลว.11ก.ย.2563
ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2562

1

การบริหารการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ

รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่
0479/2563 ลว.11 ก.ย.2563
ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2562

1

งานวิจัย กระบวนการถ่ายทอดตรัว
กนาล ของครูธงชัย สามสี

ผศ.สรวีย์ พรเอี่ยมมงคล

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่
0490/2563 ลว.11 ก.ย.2563
ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

1

กีตาร์คลาสสิกขั้นพื้นฐาน

ผศ.รัฐวิทย์ รัฐกาญจนไพบูลย์

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่
0610/2563 ลว.9 พ.ย.2563
ตั้งแต่ 31 มกราคม 2563

1

การบริหารองค์กรภาครัฐ

ผศ.ตรีชฎา สุขเกษม

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่
0712/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562

1

วิจัย การคงอยู่ของเพลงพื้นบ้าน
กันตรึม : เอกลักษณ์ภูมิปัญญาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทย–เขมร

ผศ.พรรณราย คาโสภา

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่
0711/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2562

1

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท

ผศ.เชาวณี ผิวจันทร์

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่
0284/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
ตั้งแต่ 29 มกราคม 2563

1

คาอธิบายประมวลกฎหมายเพ่งและ
พาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงาน
นอกสั่งลาภมิควรได้

ผศ.ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่
0286/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564
ตั้งแต่ 6 มกราคม 2563
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เอกสำรอ้ำงอิง
มน.วจ.2.3.1
มน.วจ.2.3.2
มน.วจ.2.3.3

ชื่อเอกสำร
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
รายงานสืบเนื่องจากการจัดงานประชุมวิชาการ
ลิงค์วารสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

น้ำหนัก
ชื่องำนวิจัย
0.80 การพัฒนาความสามารถของครู
ภาษาไทยในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชี้แนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพ
ด้านการอ่าน การเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านละเอาะ อาเภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์.
0.60 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลจังหวัดบุรีรัมย์
0.60 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของเทศบาลตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้วิจัย
อาจารย์สิริลักษณ์ บุ้งทอง
อาจารย์ตรีคม พรมมาบุญ

แหล่งที่เผยแพร่
วารสารการวัดผลการศึกษา มหา
วิทยาลัมหาสารคา.TCI1
(มกราคม - มิถุนายน 2563). 26
(1). 257-272. 16 หน้า.

นางสาวภัทรวรรธน์ วรเสฏฐ์ฐากูร
อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ จิตรสายธาร

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. (TCI 2)
มกราคม-มิถุนายน.2563) 119-134.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. (TCI 2)
มกราคม-มิถุนายน.2563) 135-152.
วารสารมนุษยสังคมสาร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
18(3) :101-130.

ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม
นางสาวจารุภา แซ่ฮ่อ
ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม
อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ จิตรสายธาร

0.60

แนวทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0.60

ศึกษาประเพณีฮีต 12 เพื่อสร้างความ
สามัคคีในชุมชนบ้านจิก ตาบลกุศกร
อาเภอตระการพืชผลจังหวัด
อุบลราชธานี.

0.6

บทบาทของพระสงฆ์ในยุค 4.0 :
กรณีศึกษาคณะสงฆ์ในเขตเทศบาล
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

พระพงษ์พัฒน์ วิจิตฺตธมฺโม
ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน

0.60

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์

พระอนุเทพ สุทฺธิญาโณ
ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
นายอธิมาตร เพิ่มพูน,
ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม,
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน

0.60

ผศ.ดร.ภูริส ภูมิประเทศ,
ผศ.ตรีชฎา สุขเกษม,
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร,
นางสาวภทรพร ศรีโกตะเพชร.
อาจารย์ศุภชัย ภักดี,
อาจารย์จันจิรา เซี่ยงฉิน.

วารสารรัตนปัญญา.(2563, กรกฎาคม ธันวาคม). 5 (2) :

วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 3 ฉบับที่1(2562)
มกราคม-เมษายน TCI 2 หน้า 1-14.
วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่1(2563)
มกราคม-เมษายน TCI 2 หน้า 31-42.
วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่1(2563)
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เอกสำรอ้ำงอิง
มน.วจ.2.3.1
มน.วจ.2.3.2
มน.วจ.2.3.3
น้ำหนัก
0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.40

ชื่อเอกสำร
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
รายงานสืบเนื่องจากการจัดงานประชุมวิชาการ
ลิงค์วารสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชื่องำนวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งที่เผยแพร่
มกราคม-เมษายน TCI 2 หน้า 43-56
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
นายลีนวัตร วาลีประโคน,
วารสารการบริหารการปกครองและ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อาเภอ ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม,
นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่1(2563)
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
มกราคม-เมษายน TCI 2 หน้า 117-130
วารสารการบริหารการปกครองและ
บทบาทของเทศบาลตาบลในการ
พระดนัยภพ ชุติธมฺโม,
อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ จิตรสายธาร, นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลัก
(2020): มกราคม-เมษายน TCI 2 หน้า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของ รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
143-156.
เทศบาลตาบล ในเขตอาเภอพลับพลา
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์
แนวทางการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

นายธาตรี มหันตรัตน์,

แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเมืองกลุ่มชาติ
พันธุ์เขมรเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจ
ฐานราก

อาจารย์ ดร.ศรัญญา นาเหนือ,

การพัฒนามัคคุเทศก์น้อยสาหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคต – โป่งก้อน
เส้า ตาบลท่ามะปราง อาเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี

นายถวิล ภูธร,

แนวทางการพัฒนาสานักปฏิบัติธรรม
วัดท่าพง ตาบลตะกุด อาเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี

พระอธิการณรงค์ศักดิ์ บุญช่วย,

THAI CULTURE on Nation and
International Level

อาจารย์ ดร.จานงค์ จันทร์เขียว

อาจารย์ ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร

อาจารย์ ดร.นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์,
อาจารย์ ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย

อาจารย์ ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์,
อาจารย์ ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย

อาจารย์ ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์,
อาจารย์ ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย

วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(2020): พฤษภาคม-สิงหาคม
TCI 2 หน้า 1-14
วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2020):
กันยายน-ธันวาคม TCI 2 หน้า 233-248
วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2020):
กันยายน-ธันวาคม TCI 2 หน้า 249-266
วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2020):
กันยายน-ธันวาคม TCI 2 หน้า 267-284
Culture Connects & Communities
organised by Charu Castle
Foundation New Delhi, lndid.
Activities promoting 28 February
2020.
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เอกสำรอ้ำงอิง
มน.วจ.2.3.1
มน.วจ.2.3.2
มน.วจ.2.3.3

ชื่อเอกสำร
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
รายงานสืบเนื่องจากการจัดงานประชุมวิชาการ
ลิงค์วารสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

น้ำหนัก
ชื่องำนวิจัย
0.20 การสร้างสรรค์การแสดงนาฏย
ประดิษฐ์ : ระบาเทวีอัปสราตาเมือน
ธม สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.
0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

ผู้วิจัย
อาจารย์ยุวดี พลศิริ

มาร์ชราชนาวิกโยธิน บทเพลงพระราช ผศ.ดร.อัศวิน นาดี
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช : แนวคิดการเรียบ
เรียงเสียงประสานเพลงโดย วิจิตร์
จิตรรังสรรค์
พิธีอ้อ : การเข้าทรงของกลุ่มชาติพันธุ์ ผศ.ดร.สรวีย์ พรเอี่ยมมงคล
ไทยลาวในจังหวัดสุรินทร์
อาจารย์ชนาวัฒน์ จอนจอหอ

มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการ
ผศ.ดร.ประทีป แขรัมย์
รักษาที่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาว
เขมรถิ่นไทยและเขมรในราชอาณาจักร
กัมพูชา” มรดกร่วมทางภาษาในพิธี
กรรมการรักษาที่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ชาวเขมรถิ่นไทยและและชาวเขมรใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา
การศึกษาผลงานครูในโครงการพัฒนา อาจารย์นิตยา เรืองสุวรรณ
ครูคืนถิ่น 2561 ที่ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบ TPACK + CLIL + CBL +
PBL ในรายวิชาภาษาไทย.”
กระบวนทัศน์การบูรณาการข้าม
ศาสตร์ดนตรี

อาจารย์อร่าม มุลาลินน์

แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ.4(2)กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
หน้า 54-68
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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เอกสำรอ้ำงอิง
มน.วจ.2.3.1
มน.วจ.2.3.2
มน.วจ.2.3.3
น้ำหนัก

ชื่อเอกสำร
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
รายงานสืบเนื่องจากการจัดงานประชุมวิชาการ
ลิงค์วารสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชื่องำนวิจัย

0.20

การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วม
สมัยจากสุนทรียศาสตร์และคชวิทยา
ในหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์

0.20

“บุญข้าวประดับดิน” ชาวไทยลาว
บ้านแข้ จังหวัดศรีสะเกษ

0.20

“จวมกรู” ในพิธีกรรมชาวไทยเขมร
สุรินทร์

0.20

ประวัติศาสตร์บ้านพลวง

0.20

“ตระกูลเตีย” ในเมืองสุรินทร์

0.20

สลาเธือร์ : สัญลักษณ์ในพิธีกรรมงาน
ศพชาวไทยเขมร จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้วิจัย

แหล่งที่เผยแพร่

สุรินทร์
จ.ส.ต.ดร.ศฤงคาร กุลุพราหมณ์ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
กลาสีภรัทวัช
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
อาจารย์ ดร.จานงค์ จันทร์เขียว กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
นางสาวชุติมา มูลดับ
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
พระมีชัย มะโนรัตน์
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
อาจารย์ ดร.ภัทระ อิทรกาแหง การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
นายภชร รัมพณีนิล
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
อาจารย์ ดร.ชาตรี เกษโพนทอง การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
นายณัฐพร พุทธขิณ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
อาจารย์ ดร.ดาเกิง โถทอง
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
นางสาวอัญญานี ครึ่งมี
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
พระมหาณัฐนันต์ กาดรัมย์
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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เอกสำรอ้ำงอิง
มน.วจ.2.3.1
มน.วจ.2.3.2
มน.วจ.2.3.3
น้ำหนัก
0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

ชื่อเอกสำร
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
รายงานสืบเนื่องจากการจัดงานประชุมวิชาการ
ลิงค์วารสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชื่องำนวิจัย

ผู้วิจัย

แหล่งที่เผยแพร่

สุรินทร์
พงษาวดารเมืองสุรินทร์ของบรรณ
อาจารย์พงษ์พันธ์ พึ่งตน
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สวันตรัจฉ์ ในฐานะหลักฐาน
อาจารย์กาญจน เถาว์ชาลี
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ยุคใหม่
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
พ.ศ.2475-2490
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
ปัญหาความล่าช้ากระบวนการ
ผศ.เชาวณี ผิวจันทร์
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
พิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง อาจารย์ ดร.ชัย สมรภูมิ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
กระบวนการงบประมาณจังหวัดแบบ ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
บูรณาการ : กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
อาจารย์เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย. สูจิบัตรนิทรรศกำรศิลปกรรม Art for
ผลงานสร้างสรรค์ “พริ้วไหว”
Ed ครั้งที่ 27 :หน้า 9 (มกราคม –
มิถุนายน) 2563. บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.) ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
ผลงานสร้างสรรค์ “เปลี่ยนแปลง”
อาจารย์สนธยา หยวกจังหรีด
สูจิบัตรนิทรรศกำรศิลปกรรม Art for
Ed ครั้งที่ 27 :หน้า 11 (มกราคม –
มิถุนายน) 2563. บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
ผลงานสร้างสรรค์ “ทะเลหาดเขาเต่า” อาจารย์ ดร.อลงกต เพชรศรีสุก สูจิบัตรนิทรรศกำรศิลปกรรม Art for
Ed ครั้งที่ 27 : หน้า 10 (มกราคม –
มิถุนายน) 2563. บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ณ
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เอกสำรอ้ำงอิง
มน.วจ.2.3.1
มน.วจ.2.3.2
มน.วจ.2.3.3
น้ำหนัก

ชื่อเอกสำร
ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
รายงานสืบเนื่องจากการจัดงานประชุมวิชาการ
ลิงค์วารสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชื่องำนวิจัย

0.20

ผลงานสร้างสรรค์ “เปลี่ยนแปลง8”

0.20

ผลงานสร้างสรรค์ “Untitle2563”

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน

แหล่งที่เผยแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
อาจารย์สนธยา หยวกจังหรีด
นิทรรศกำร ART ลำซึ่ง หัวหิน ม่วน :
20- 22 พฤศจิกายน 2563 : Online
สมาคมศิลปินอีสาน . ลานกิจกรรม
ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน.
อาจารย์ ดร.อลงกต เพชรศรีสุก นิทรรศกำรART ลำซึ่ง หัวหิน ม่วน :
20- 22 พฤศจิกายน 2563 . บุรีรัมย์ :
Onlineสมาคมศิลปินอีสาน . ลาน
กิจกรรมศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัว
หิน.

ชื่อ
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
นางปิยนุช ผมพันธ์

ผู้วิจัย

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
ผลลั พ ธ์ ด้ านการบริก ารวิช าการในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2563 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ จ านวน 1
มาตรฐาน เกณฑ์ 7 ข้อ มีการดาเนินการ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา พบว่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี ผลการดาเนินงานใน มาตรฐานที่ 3
การบริการวิชาการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการดาเนินงาน 7 ข้อ ผลการประเมินตนเองได้ 5 คะแนน
อยู่ในระดับดีมาก ผลการดาเนินงานแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่

เป้าหมาย

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม

5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
ระดับคุณภาพ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร
(%หรือสัดส่วน)
6 ข้อ
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
เป้ำหมำย
:
6 ข้อ
ประเมินตนเอง


ข้อที่
1



2

ประเด็นกำรพิจำรณำ
คณะมีการกาหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการเพื่อนาไปสู่การ
จัดท าแผนบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กั บสังคม ชุม ชน ท้องถิ่น
และประเทศ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิท ยาลัย และตามความ
ได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของสั งคม ชุมชน
หรือท้องถิ่น
คณะมีระบบและกลไกการ การกากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการที่
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้าง
ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
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ประเมินตนเอง


ข้อที่
3



4



5



6



7

ประเด็นกำรพิจำรณำ
คณะมีการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย
ด้านเกี่ ยวกับ สังคม ชุม ชน ท้ องถิ่น วิถีชีวิต ศิล ปวัฒ นธรรม สิ่งแวดล้อม
อาชีพ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ
ที่ดี
สั ง คม ชุ ม ชน หรื อ ท้ อ งถิ่ น เป้ า หมายของการบริ ก ารวิ ช าการเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือสร้างคุณค่า ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของ
ผู้เรียน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
คณะมีการส่งเสริมการบริหารหรือการจัดทาหลั กสูตรที่บูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ ใน
การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่การบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
คณะมี ก ารประเมิ น ความส าเร็จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการบริ ก าร
วิชาการ รวมทั้งประเมินผลกระทบของการบริการวิชาการ และรายงานผล
การดาเนินงานด้านการบริการวิชาการต่อคณะกรรมการประจาคณะ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
นาผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะไป
ปรับปรุงนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการ

1. คณะมี กำรกำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรบริกำรวิช ำกำร เพื่อนำไปสู่กำรจัดทำแผน
บริกำรวิชำกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ตำมจุดเน้น และอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัย และตำมควำมได้เปรี ยบเชิ งทรัพยำกรและเชิงพื้นที่ โดยกำรมีส่วนร่วมของสังคม
ชุมชน หรือท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการ
ดาเนินงานการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 6 ข้อ ดังนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ มีการกาหนดนโยบายและทิศ
ทางการบริการวิชาการ ไว้ในแผนด้านบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการประชุม วางแผน ทบทวนแผนใน
ระดับคณะมนุษยศาสตร์ฯ และกาหนดทิศทางในการบริการแก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิท ยาลัย การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ต่อชุมชน ท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุม ชนและท้ องถิ่น เพื่ อ ให้ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนบรรลุตามวัตถุป ระสงค์ของกิ จกรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดกิจกรรมโครงการตามแผนไว้ 5 โครงการหลัก ดังต่อไปนี้
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1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
จานวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นาชุมชนราชภัฏ
สุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 ณ บ้านหนองคันนา หมู่ 5
ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ บ้านอาปึล หมู่ 6 ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร์ 2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน -13 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอาปึล หมู่ 6 ตาบลบักได อาเภอพนม
ดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนบ้านหนองคันนา ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 3)
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีส่วน
ร่วมของชุมชนสร้างเสริมพลังพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บ้านหนองคันนา ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก วันที่ 30 กันยายน 2563 4)
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบครบวงจร ณ บ้านตะเพรา ตาบลโชคนาสาม อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 5) โครงการ“การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจร”
ณ ชุมชนบ้านตะเพรา ตาบลโชคนาสาม อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2. โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 1 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการ
จัดการสิ่ง แวดล้อ มป่าต้นน้าเพื่ อ การพัฒ นาที่ ยั่ ง ยืนและการสร้างฝายชะลอน้า เพื่อการพัฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2563 และระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2563
3. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ปี 2563 – 2564 การดาเนินการ เดือน มีนาคม 2563
– เดือน พฤษภาคม 2564 ณ บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
4. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 ประจาปีการศึกษา 2563 วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5. การประชุ ม วิช าการมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ครั้ ง ที่ 3
“New Normal New Life” “กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ตามศาสตร์ พ ระราชา” วั น ที่ 25 กั น ยายน 2563 ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2. คณะมีระบบและกลไกกำร กำรกำกับดูแลกระบวนกำรให้บริกำรวิชำกำรที่มีควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้ำงประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ตำมควำม
เชี่ยวชำญและอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไก การก ากับดูแลกระบวนการให้บริการ
วิชาการไว้ ซึ่ง จะมี ก ารส ารวจความต้ องการการของชุ ม ชน โดยมี ก ารลงพื้น ที่ ไปประชาคมกั บ ชุ ม ชน
กลุ่มเป้าหมาย และมีการจัดประชุมหารือกับสาขาวิชา เพื่อกาหนดและสรุปกิจกรรมโครงการตามความ
ต้ อ งการของชุ ม ชน โดยคณะฯ จะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการ และ การก ากั บ ดู แ ล
กระบวนการให้บริการวิชาการ มีการจัดทาแผนบริการวิชาการ โดยจะเสนอโครงการผ่านคณะฯ ซึ่งจะทา
การตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอขออนุมัติโครงการผ่านมหาวิท ยาพิจ ารณาอนุมัติโครงการและ
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งบประมาณ การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนการดาเนินงานโครงการ และประสานงานขอความ
ร่วมมื อกั บ หน่วยงาน องค์ก ร เครือข่ายชุม ชนตลอดจนมี ก ารก าหนดตัวบ่ง ชี้วัดความสาเร็จ (KPI) Key
Performance Indicator ของแผน จากนั้นแต่ล ะโครงการได้ดาเนินกิจกรรมและการรายงานสรุป และ
ประเมินผลความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อคณะกรรมการฯ เพื่อนาผลที่ได้มาบูรณา
การกับ การเรียนการสอน และบูรณาการกับ การวิจัย มี การสรุปผลการดาเนินงานกิจ กรรมโครงบริการ
วิชาการ และนาผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมในปีต่อไป
3. คณะมี กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำ งมหำวิท ยำลั ย องค์กรภำครัฐและภำคเอกชน
ภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและควำมเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี
ขึ้ น ทำงด้ ำ นใดด้ ำ นหนึ่ ง หรื อ หลำยด้ ำ นเกี่ ย วกั บ สั งคม ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น วิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อม อำชีพ เศรษฐกิจ กำรศึกษำ กำรเมืองกำรปกครอง คุณภำพชีวิตหรือสุขภำพที่ดี
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการดาเนินกิจกรรมโครงการ
บริการวิชาการ จานวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ดังนี้ 1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 13 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอาปึล หมู่ 6 ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก
จัง หวัดสุรินทร์ และ โรงเรียนบ้านหนองคันนา ตาบลตาเมี ยง อาเพนมดงรัก จัง หวัดสุรินทร์ มี ก ารจัด
กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ส ร้างสรรค์เรือมอันเร อัปสรสราญสู่การท่ องเที่ ยว
เชิงวัฒนธรรม มีประสานความร่วมมือระหว่าง ชุมชน โรงเรียน บ้านอาปึล ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ และโรงเรี ย นบ้ า นหนองคั น น า ต าบลตาเมี ย ง อ าเพนมดงรั ก จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
และมหาวิท ยาลัย โดยมีอ าจารย์และวิทยากร ที่ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้าน
นาฏศิลป์ ให้ความรู้ในการรา ส่งผลให้เกิด ความรู้และสร้างความเข้าใจในท่าราเรือมอันเร อัป สรสราญ
เพื่อสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของชุมชน กระตุนให้เกิดจุดเด่นในด้านวัฒนธรรมชุมชน ทาให้นักท่อง
เทียวผู้มาเยี่ยมชมเกิดความประทับใจ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นจากการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน แบบมีส่วนร่วม สู่การท่องเทียว
เชิง วัฒ นธรรม การออกแบบท่ าร า ประจ าท้ องถิ่น อย่ างยั่ ง ยืน เรือ มอัน เร อัป สรสราญ ส่ งผลให้ เกิ ด
การศึกษาวัฒนธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชนให้เกิดรูปแบบการท่องเทียวเชิงบูรณาการด้าน
วัฒนธรรมชุมชน ชุมชนร่วมกับวิทยากร คิดออกแบบท่าราประจาท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 3 อบรมวาดภาพกิจกรรมกาแพงผาผนัง โรงเรียนสู่การเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นก่อเกิด
ความรักความสามัคคีสืบสารความดีเพื่อชุมชน ส่งผลให้เกิด ความรู้เรื่องการวาดภาพด้วยสีน้าขั้นพื้นฐานสู่
การปฏิบัติ การวาดภาพกาแพงโรงเรียนบ้านหนองคันนา เป็นภาพสีน้าวัฒนธรรมชุมชน และการวาดภาพสี
น้า ฝาผนังโรงเรียนบ้านอาปึลในด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการออมสินยุวพั ฒ น์รัก ษ์ถิ่น พลัส ปี 2563 – 2564 การดาเนินการ มี นาคม 2563 –
พฤษภาคม 2564 ณ บ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้
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กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อดาเนินการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับกลุ่ม
องค์ ก รชุ ม ชน โดยมี อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา มี ป ระสำนควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ ง ธนาคารออมสิ น ชุ ม ชน
และมหาวิทยาลัย โดยเป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินงานช่วงเวลาเริ่มต้น ส่งผลให้เกิด ความรู้และสร้างความ
เข้าใจในชุมชนบ้าน ดงมัน อัตลักษณ์ ความเป็นอยู่ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ระบบเศรษฐกิจใน
ชุมชน ทาให้ทราบถึงความสาคัญของพื้นที่ และกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศเชิง
วัฒนธรรม ได้ฝึกการสารวจพื้นที่ชุมชนพร้อมเรียนรู้จากการบรรยายของคนที่วิทยากรชุมชน เนื้ อหาการ
บรรยายเป็นเชิงปฏิบัติก าร เช่น การท าเครื่องดนตรีพื้นบ้านกันตรึม และการออกแบบแผนการดาเนิน
กิจกรรมเชิงพื้นทีร่ ่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายการทางานระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท้องถิ่นใน
ลักษณะการบริการวิชาการแบบบูรณาการอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยสาขาดนตรีศึกษาในวันที่ 15
มีนาคม 2564 ได้จัดกิจ กรรมการเสวนาเรื่อง ผลิตภัณ ฑ์ของที่ ระลึก ซึ่ง ได้ป ระยุกต์มาจาก เครื่องดนตรี
พื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ เช่น กลอง ซอ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิด การต่อยอดและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการคิดประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเศษซากไม้ที่เหลือใช้จาก
การประดิษฐ์เครื่องดนตรีโบราณซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเขมรสุรินทร์ เป็นของที่ระลึก เช่นพ่วง
กุญแจกลองกันตรึม เข็มกลัดรูปแบบซอ และต่อยอดมาเป็นของที่ระลึกเป็นกล่องดนตรีกันตรึม กิจกรรม
สร้างการมีส่วนร่วมกับ ชุม ชน และชุมชนมีส่วนร่วมกับ งานโครงการ คือ กิจ กรรมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสารวจศึกษาวัฒนธรรมชุมชนบ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์
กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น (The Best) จานวน 1 กลุ่ม/
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งประกวดรางวัลผลการดาเนินงานดีเยี่ยม (Best of the Best) วันที่ 22 มิถุนายน
2564 ส่งผลให้เกิด ตัวแทนนักศึกษาสาขาดดนตรีศึก ษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วม
นาเสนอ ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒ น์
รักษ์ถิ่น (องค์ความรู้+ภูมิปัญญาท้องถิ่น พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่คนรุ่นใหม่) ณ ห้องประชุมช้างเผือก
ชั้น 3 อาคาร 41 ซึ่งในการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอัดดับ 1 ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ
3. โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีจานวน 1 โครงการ ดังนี้
3.1 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและสร้างฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ โดยมี
กิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เยาวชน จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 25-29
พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนแนงมุด ตาบลแนงมุด อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แก่เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มนักเรียนในท้องถิ่นที่อยู่ในแนวเขตที่เป็นพื้นที่ สมาชิกกลุ่มชมรมกิ่งไม้
ใบหญ้า ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาชน ผู้นาชุมชน แกนนาชุมชนในเขตพื้นที่แนว
อนุรักษ์ มีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง มหาวิทยาลัยกับชุมชน ในการดาเนินกิจกรรมโครงการ ส่งผล
ให้เกิด เครือข่ายระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้นาชุมชน เกิดความรู้และ
สร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าต้นน้าให้ทราบถึงความสาคัญของพื้นที่ และกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม
เชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าต้นน้า ได้ฝึก การสารวจพื้นที่ป่า พร้อมกันกั บการเรียนรู้จากการบรรยายของ
เจ้าหน้าที่วิทยากรจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยทับทัน – ห้วยสาราญเขาศาลา เนื้อหาการบรรยายเป็ น
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เชิงปฏิบัติการ เช่น การสร้างแนวกันไฟป่า การสร้างฝายชะลอน้า การสร้างกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายและ
การจัดตั้งกลุ่ม การออกแบบแผนการดาเนินกิจกรรมเชิงพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายการทางาน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท้องถิ่นในลักษณะการบริการวิชาการแบบบูรณาการอย่างเหมาะสม
และยั่งยืน
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการอบรมการจัดทาฝายชะลอน้าตามแนวทางพระราชดาริ ระหว่างวันที่
16 – 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอาโพน ตาบลอาโพน อาเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ แนวทางเพื่อ
การอนุรักษ์ สร้างแกนนาผู้เป็นผู้พิทักษ์ป่าต้นน้า มีการอบรมเครือข่ายแกนนา มีกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำง เด็กเยาวชน โรงเรียน ท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิด กลุ่มคนรุ่นใหม่ระดับเด็กเยาวชน
โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแกนนาในการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่นขึ้น คือกลุ่มแกน
นาผู้พิทักษ์ป่าต้นน้า โดยสร้างกิจกรรมร่วมกัน เช่น การสร้างฝายชะลอน้าเพื่อเก็บกักน้าในฤดูแล้งในพื้นที่
ใช้ประโยชน์จากชุมชน การรณรงค์สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในเรื่องการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับป่า และ
การใช้น้าร่วมกั นกั บ ป่า กิ จ กรรมสร้างการมี ส่วนร่วมกั บ ชุม ชนสร้างแหล่งน้ า ชุม ชนมี ส่วนร่ วมกั บ งาน
โครงการ คือ กิจกรรมพ่อฮักแม่ฮัก กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสารวจศึกษาระบบนิเวศป่าตามแนว
พระราชดาริป่าต้นน้าของจังหวัดสุรินทร์ และกิจกรรมในการปฏิบัติในการสร้างฝายชะลอน้า เพื่อช่วยให้ป่า
คงสภาพป่าต้นน้า จากการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าและแนวป่าใช้ประโยชน์จาก
ชุมชนแล้วได้เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้นจึงเกิดการนาผลการอบรมนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติในพื้นที่ป่า
ต้นน้าแบบมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมตามกลุม่ เป้าหมาย โดยได้สร้างเส้นทางแนวกันไฟป่า การสร้างฝายชะลอ
น้าที่ ช่ วยด้านเก็ บ น้ าเพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ส่ งผลให้เกิด การสร้างความคุ้ม ค่ าและประโยชน์ ต่อพื้ นที่ และ
หน่วยงานดังนี้ 1) เกิดแกนนาเด็กเยาวชนด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้าจังหวัดสุรินทร์มากขึ้นในพื้นที่มีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีช่องทางการสื่อสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงการเคลื่อนไหวกิจกรรมของ
แกนนาในพื้นที่ 2) เกิดแกนนานักศึกษาภายในสถาบันที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
ป่ า ต้ น น้ าและชุ ม ชนป่ าต้ น น า อาทิ ช มรม นั ก ศึ ก ษาสาขาวิช า 3) เกิ ด เครือ ข่ ายการท างานระหว่ า ง
สถาบันการศึก ษาในการขับ เคลื่อ นกิ จ กรรมที่ ช่วยพั ฒ นาดูแลฟื้น ฟู อาทิ มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เยาวชนและโรงเรียนในท้องถิ่น เกิดชุดความรู้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านกระบวนการอบรมและลงมื อ
ปฏิบัติ ในพื้นที่เห็นการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อการสร้างความเป็นเครือข่าย
ด้านการอนุรักษ์
4. โครงการมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์วิชาการ ครั้ง ที่ 26 วันที่ 24 กุ มภาพันธ์ 2564 ณ
ห้องประชุมเธียเตอร์ และบริเวณลานกิจกรรมอาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการจัด
กิ จ กรรมการแสดงผลงานและนิ ท รรศการของนั ก ศึ ก ษาของแต่ ล ะสาขาวิ ชา ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน และ
นิทรรศการ สืบสานต่อยอดวัฒนธรรมประเพณี ตามวิถีชุมชนโบราณเมืองสุรินทร์ มอบทุน จานวน 75 ทุน
11 สาขาวิชา มอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล ฟัง การเสวนาเรื่อง ประวัติศาสตร์สุรินทร์ “เมืองเปลี่ยน...
เปลี่ยนเมือง” มีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ส่งผลให้เกิด
การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ แต่ละสาขาวิชา โดยนักศึกษาได้แสดงผลงานนิทรรศการของสาขาวิชา
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการของนักศึกษา และคณาจารย์
5. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 “New Normal
New Life” “กระบวนทั ศน์ใหม่ เพื่ อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิ ปัญญาสู่การพัฒนาท้ องถิ่นตามศาสตร์
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พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผ่านการ
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อเปิดเวทีให้สถาบัน องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์
นักศึกษาและผู้สนใจทั่ วไปได้เข้าร่วมประชุมและนาเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้ งได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา
กิ จ กรรมดั งกล่ าวล้ วนได้ มี ก ารประสำนควำมร่ วมมื อระหว่ ำงหน่ วยงานภายนอก โดยมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับชาติ (National
Level) ภายนอกมหาวิทยาลั ย (External Reviewers) และประสานงานหน่ วยงานภายในมหาวิทยาลั ย และ
ภายนอกมหาวิทยาลั ย เพื่ อเข้ าร่วมกิ จกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการ ส่ งผลให้ เกิ ด ดั งนี้ 1) การพั ฒ นา
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้ง
นักวิจัยจากสถาบัน/องค์กร ได้มีผลงานวิจัยและวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนื่องจากการ
ประชุมและวารสารวิชาการ 2) เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบัน องค์กรและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ จากการนาเสนอผลงาน นา
ไปสู่ การพั ฒ นาท้ องถิ่ นและประเทศได้ 3) เกิ ดการเชื่ อมโยงการวิ จั ยและงานวิ ชาการที่ มี ศั กยภาพน าไปสู่
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ทั้ง เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชนในระดับประเทศและต่างประเทศ
4) เกิ ดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างคณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศ
4. สังคม ชุมชน หรือท้องถิ่นเป้ำหมำยของกำรบริกำรวิชำกำรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำง
ที่ดีขึ้นหรือสร้ำงคุณค่ำ ควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนของผู้เรียน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี ก ารดาเนินโครงการการ
บริการวิชาการ โดยมีเป้าหมายการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน หรือท้องถิ่น มีการกาหนดโครงการที่
ชัดเจนไว้ในแผนบริการวิชาการไว้ ดังนี้
1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ดังนี้ 1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 13 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอาปึล หมู่ 6 ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก
จัง หวัดสุรินทร์ และ โรงเรียนบ้านหนองคันนา ตาบลตาเมี ยง อาเพนมดงรัก จัง หวัดสุรินทร์ มี ก ารจัด
กิจกรรม จานวน 3 กิจ กรรม คือ 1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สร้างสรรค์เรือมอันเร อัปสร
สราญสู่การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม 2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม สู่การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม การออกแบบท่ารา ประจาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เรือมอั นเร อัปสรสราญ 3)
กิจกรรม อบรมวาดภาพกิจกรรมกาแพงผาผนัง โรงเรียนสู่การเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นก่อเกิดความรักความ
สามัคคีสืบสารความดีเพื่อชุมชน โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย นักเรียน ชุมชน โรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียน
บ้านหนองคันนา โรงเรียนบ้านอาปึล เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) ทาให้นักเรียน คนในชุมชนที่มีความ
สนใจ ด้าน นาฏศิลป์สร้างสรรค์เรือมอันเร อัปสรสราญมีความรู้เกิดท่าราประจาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 2)
ชุม ชนในท้ อ งถิ่น ได้ศึก ษาวัฒ นธรรมชุม ชนภูมิ ห ลัง ได้รู้จัก ตัวตน โดยกระบวนการ (SWOT) สู่ ก ารว่าง
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แผนการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 3) นักเรียนในโรงเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการวาดภาพด้วยสีน้า
ใช้ภาพเล่าเรื่อง ในชุมชนบุญประเพณีที่ดีงามในชุมชนของตนเอง
2. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ปี 2563 – 2564 มีการดาเนินการ เดือนมีนาคม 63 –
เดื อ น พฤษภาคม 2564 ณ บ้ านดงมั น ต าบลคอโค อ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด สุ ริ น ทร์ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
3 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อดาเนินการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับ
กลุ่มองค์กรชุมชน 2) กิจกรรมจัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกซึ่งได้ประยุกต์มาจาก
เครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ 3) กิจกรรมการคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น
(The Best) โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย ชุมชนบ้านดงมัน ตาบลคอโค อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และนักศึกษา
เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) แนวคิดเชิงบวกด้านผลิตภัณฑ์ ในชุมชนบ้านดงมัน เกิดกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องด้านตรีพื้นบ้าน 2) เกิดการแปรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีเป็นเครื่องประดับ และพวกกุญแจ
เป็นของที่ระลึกสามารถจาหน่ายให้กลุ่มลูกค้าหรือนักท่องเทียวที่ต้องการได้ 3) ทีมนักศึกษาเกิดแนวคิด
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์จากของที่ ระลึก พวงกุญแจ ที่ทายากเศษไม้ เหลือใช้ มาสร้างเป็นกล่องดนตรี
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้
3. โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ านวน 1 โครงการ คือ 1) โครงการการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและสร้างฝายชะลอน้าตามแนวพระราชดาริ ระหว่างวันที่ 25 -29 พฤศจิกายน
2563 ณ โรงเรียนแนงมุด ตาบลแนงมุด อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ดาเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 2) ดาเนินการอบรมการจัดทาฝายชะลอน้าตามแนวทางพระราชดาริ และระหว่าง
วันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอาโพน ตาบลอาโพน อาเภอบัวเชิด จังหวัดสุรินทร์ โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มนักเรียนในท้องถิ่นที่อยู่ในแนวเขตที่เป็นพื้นที่ สมาชิกกลุ่มชมรมกิ่งไม้ใบหญ้า ซึ่งเป็น
นักศึก ษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาชน ผู้นาชุมชน แกนนาชุม ชน เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1) ทาให้เยาวชนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าจากการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อเป็น
การอนุรักษ์ป่าต้นน้าขึ้น 2) สร้างเสริมให้เกิดความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการก่อสร้าง
ฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือ ฝายต้นน้าแบบผสมผสาน 3) ส่งเสริมจิตสานึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
การประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรม สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชนและประชาชน เน้นให้ ทราบว่า
เยาวชนเป็นผู้มีความสาคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน
4. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 ประจาปีงบประมาณ 2563 วันที่
24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ณ ห้อ งเธียร์เตอร์ คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี กิ จ กรรมกา รมอบ
ทุนการศึก ษา และเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น การเสวนาเรื่อง ประวัติศาสตร์
สุรินทร์ “เมืองเปลี่ยน...เปลีย่ นเมือง” และนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์แต่ละหลักสูตรดาเนินการจัดนิทัศการ
แสดงผลงานวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เกิดกำรเปลี่ยนแปลง คือ
เกิ ดการส่งเสริม และการพั ฒ นาการเรียนรู้นาไปสู้แนวทางการพัฒ นาผลงานทางวิชาการของผู้เข้าร่วม
โครงการ
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5. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “New Normal New
Life : กระบวนทั ศน์ใหม่ เพื่ อ สืบ สานอัตลั ก ษณ์ สร้า งสรรค์ภู มิ ปัญ ญาสู่ก ารพั ฒ นาท้ องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยจัดกิจกรรมการนาเสนอบทความวิชาการและงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใน
ระดั บ ชาติ ผ่ า นการประชุ ม ออนไลน์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม Microsoft Teams เป็ น เวที แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ
นักวิจัย และบุคคลทั่วไปทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั้งภายในประเทศ ได้มีโอกาสนาเสนอ
ผลงานวิชาการและงานวิจัย โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คณาจารย์ นัก ศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคล
ทั่วไปทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั้งในประเทศ เกิดกำรเปลี่ยนแปลง คือ ได้เผยแพร่และ
ส่งเสริม ศัก ยภาพด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สามารถนาผลงานทางวิชาการไปพัฒ นา
ตนเอง เช่น ด้านคุณภาพอาจารย์ คุณภาพหลักสูตร และเพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการสืบไป
5. คณะมีกำรส่งเสริมกำรบริหำรหรือกำรจัดทำหลักสูตรที่บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกำร
วิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ
สังคม และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่กำรบริกำรวิชำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ
ผลกำรดำเนินงำน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุรินทร์ มี การบริหารจัดการและส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมโครงการบริการแก่สาขาวิชา คณาจารย์สาขาวิชามีการจัดทาหลักสูตรที่เน้นการบู รณา
การการเรียนการสอน งานวิจัย และกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ ดังนี้
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กับรายวิชาจัดการความรู้ เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการทางาน
เป็นทีม และการสร้างกระบวนการคิดออกแบบท่ารา เป็นการบูรณาการร่วมกับชุมชนและนักศึกษาสาขา
นาฏศิลป์
2. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พลัส ปี 2563 – 2564 มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
วิชาดนตรีพื้นบ้าน ผู้เรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอน กับการแปรรูป เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับ คนในชุม ชน เกิด ผลิตภัณ ฑ์ ลาโพงบลูทู ธดงมั น ของที่ ระลึก เครื่องดนตรีพื้นบ้านของ
จังหวัดสุรินทร์
3. โครงการสนับ สนุนอั นเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 1 โครงการ คือ 1) โครงการการ
จัดการสิ่ง แวดล้อ มป่ าต้นน้าเพื่ อ การพัฒ นาที่ ยัง ยืนและการสร้างฝายชะลอน้า เพื่อการพัฒ นาที่ ยัง ยืน
มีกำรบูรณำกำรกำรเรีย นกำรสอนกับ รายวิชาภูมิ ศาสตร์ป ระเทศไทย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถ
วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกีย่ วกับลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิ จ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการทางานเป็นทีม และสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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6. คณะมี กำรประเมิ นควำมส ำเร็จตำมวัต ถุประสงค์ข องแผนกำรบริกำรวิช ำกำรรวมทั้ ง
ประเมิ นผลกระทบของกำรบริกำรวิชำกำร และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำ นกำรบริกำรวิช ำกำร
ต่อคณะกรรมกำรประจำคณะ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ด้านการบริการวิชาการ และประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อคณะกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณาและรับทราบกิจกรรมโครงการด้านบริการวิชาการ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยมีรายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารคณะมนุษยศาสตร์ฯ วาระ
พิเศษ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประเมินความสาเร็จ และข้อเสนอแนะของโครงการบริการ
วิชาการ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 และ รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้ง
ที่ 3 /2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการ ดังนี้
1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ประจาปีงบประมาณ
2564จานวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้นาชุมชน
ราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 ณ บ้านหนองคันนา
หมู่ 5 ตาบลตาเมี ยง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์, บ้านอาปึ ล หมู่ 6 ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร์ 2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน -13 ตุลาคม 2563 ณ บ้านอาปึล หมู่ 6 ตาบลบักได อาเภอพนมดง
รัก จังหวัดสุรินทร์ 3) โครงการ พัฒนาชุมชนต้นแบบ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน โดยมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างเสริมพลังพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บ้านหนองคันนา ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก วันที่
30 กั นยายน 2563 3) โครงการจัดตั้งวิส าหกิจชุม ชนและยกระดับ ผลิตภัณฑ์ จากภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่นและ
สมุนไพรพื้นบ้านสู่มาตรฐานสากล ณ บ้านปจิก หมู่ 4 ตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 4)
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบครบวงจร ณ บ้านตะเพรา ตาบลโชคนาสาม อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 4) โครงการ “การ
พัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบ
วงจร” ณ ชุมชนบ้านตะเพรา ตาบลโชคนาสาม อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ปี 2563 – 2564
3. โครงการสนับ สนุนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ านวน 1 โครงการ คือ 1) โครงการการ
จัดการสิ่ง แวดล้อ มป่าต้นน้าเพื่ อ การพัฒ นาที่ ยั่ ง ยืนและการสร้างฝายชะลอน้า เพื่อการพัฒ นาที่ ยั่ ง ยืน
2) โครงการสานึกรักบ้านเกิด : พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนราชภัฏตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26
5. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “New Normal New
Life : กระบวนทั ศน์ใหม่ เพื่ อ สืบ สานอัตลั ก ษณ์ สร้ างสรรค์ภู มิ ปัญ ญาสู่ก ารพั ฒ นาท้ องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา” ผ่ า นการประชุ ม ออนไลน์ โ ดยใช้ โ ปรแกรม Microsoft Teams วัน ที่ 25 กั น ยายน 2563
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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7. นำผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจำคณะ ไปปรับปรุงนโยบำย
และทิศทำงกำรบริกำรวิชำกำร
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ด้านการบริการวิชาการ ต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาและรับทราบกิ จกรรมโครงการด้าน
บริการวิชาการ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ วาระพิเศษ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประเมิน
ความส าเร็จ และข้อเสนอแนะของโครงการบริก ารวิชาการ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 และ รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3 /2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 เพื่อนาผล
ไปปรับปรุงกิจกรรมโครงการบริการวิชาการในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการ ดังนี้
1. โครงการยุทธศาสตร์ ม หาวิท ยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 1) โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29
กันยายน -13 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอาปึล หมู่ 6 ตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
และโรงเรียนบ้านหนองคันนา ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
2. โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ปี 2563
3. โครงการสนับ สนุนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ านวน 1 โครงการ คือ 1) โครงการการ
จัดการสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างฝายชะลอน้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ และบริเวณลานกิจกรรมอาคาร 38
5. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “New Normal New
Life : กระบวนทั ศน์ใหม่ เพื่ อ สืบ สานอัตลั ก ษณ์ สร้างสรรค์ภู มิ ปัญ ญาสู่ก ารพั ฒ นาท้ องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เกณฑ์กำรประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
ปีกำรศึกษำ
2560
2561
2562

จำนวนข้อ
ที่ได้คะแนน
6 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ

ข้อที่ได้คะแนน

คะแนนประเมิน ระดับคุณภำพ

1-6 ข้อ
1-6 ข้อ
1-7 ข้อ

5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
12 เดือน
การบรรลุเป้าหมาย
ค่า
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64) 


เป้าหมาย
ผล
คะแนน
ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
5 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน
รำยกำรหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิง
1.1,2.1
1.2
1.3
1.4
1.5,2.2
1.6
3.1

ชื่อเอกสำร
แผนบริการวิชาการ ปี 2563
รายงานการประชุม คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ครัง้ ที่
1/2563) เรื่อง แผนการสารวจความต้องของชุมชนพื้นที่เป้าหมาย วันที่ 10
มิถุนายน 2563
รายงานการประชุม คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ครัง้ ที่
2/2563) เรื่อง รายงานผลการสารวจความต้องของชุมชนพืน้ ที่เป้าหมายวันที่ 15
มิถุนายน 2563
รายงานการประชุม คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ครัง้ ที่
3/2563) เรื่องแผนบริการวิชาการ ประจาปี 2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน กากับติดตามการดาเนินโครงการที่
0240/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในและภายนอก ปี
2563
หนังสือติดต่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 1) หนังสือประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมโครงการ 2) หนังสือเชิญเป็นวิทยากร หนังสือเชิญเป็นกรรมการตัดสิน
อยูใ่ นระบบออนไลน์ (MIS.srru.ac.th)
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เอกสำรอ้ำงอิง
4.1.6.2,7.2
4.2,6.3,7.3
4.3,6.4,7.4
4.4,6.5,7.5
4.5,6.6,7.6

5.1
6.1,7.1

ชื่อเอกสำร
รายงานผลโครงการเสริมสร้างความเข้ม แข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน
รายงานผลโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นพลัส ปี 2563
รายงานผลโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้าเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนและการ
สร้างฝายชะลอน้า เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
รายงานผลโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26
รายงานผลโครงการการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ
ครั้ง ที่ 3 “New Normal New Life : กระบวนทั ศน์ ใหม่ เพื่ อสืบ สานอัตลั ก ษณ์
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสูก่ ารพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 25 กันยายน
2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ลิงค์:https://drive.google.com/file/d/13ipxcCEzEnQ6_mfU3NTVIYuQW2
PIIPst/view?fbclid=IwAR1F19n8Y2z4WtXqLcjfoJFYTtp4ZwhvcahyNKnW
rZHE7aEzufocAqCmf-8
มคอ.3 คาอธิบายรายวิชา
- รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ วาระพิเศษ
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประเมินความสาเร็จ และข้อเสนอแนะ
ของโครงการบริการวิชาการ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
- รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3 /2564
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประเมินความสาเร็จ และข้อเสนอแนะ
ของโครงการบริการวิชาการ วันที่ 23 เมษายน 2564

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน

ชื่อ
อาจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี
นายปรพล บานเย็น
นางสาวทองพันธ์ แพใหญ่
นายอุทัย กาจร

ตาแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงาน
พัฒนาครู
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บรรณารักษ์
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มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รวบรวม
ข้ อ มู ล และจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อพั ฒ นาส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้
ด้านศิลปวัฒ นธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมสู่ท้องถิ่นรวมถึงประเทศ
สมาชิกอาเซียน อีกทั้งยังสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนานาชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
ที่ 4 ด้านศิล ปวัฒ นธรรมและความเป็นไทย จานวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยมี ผ ลการประเมิ นตนเอง คะแนน 5
คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก รายละเอียดผลการดาเนินงานแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ตัวบ่งชี้ที่

เป้าหมาย

4.1 ระบบและกลไก
ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 :
ชนิดของตัวบ่งชี้
เป้ำหมำย
ประเมิน
ตนเอง


ข้อที่



2

1

5 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
7 ข้อ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
:
กระบวนการ
:
5 ข้อ
ประเด็นกำรพิจำรณำ
คณะมีการกาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าตาม
จุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คณะมีการจัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามนโยบาย
กาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และกาหนด
ผู้รบั ผิดชอบ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
คณะมีการจัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามนโยบาย
กาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และกาหนด
ผู้รบั ผิดชอบ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน

117

ประเมิน
ตนเอง


ข้อที่

ประเด็นกำรพิจำรณำ

3



4



5



6



7

คณะมีการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
สามารถใช้บริการได้
คณะมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นการสืบสาน
ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตลอดจนการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น มีการปรับ
และประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่า
คณะมีการกากับติดตามให้มีการดาเนินงาน และประเมินความสาเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
คณะมีการประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ
เสนอรายงานผลการดาเนินการ ต่อคณะกรรมการประจาคณะอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะไปปรับปรุง
นโยบาย แผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ผลกำรดำเนินกำร
ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการ
ดาเนินงานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 7 ข้อ ดังนี้
1. คณะมีกำรกำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประวัติศำสตร์และควำม
เป็นไทยเพื่อกำรพัฒนำต่อยอดและสร้ำงคุณค่ำตำมจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
คณะฯได้มีการกาหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประวัติ ศาสตร์ และความ
เป็นไทย เพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2564 โดย
กาหนดให้มีการดาเนินโครงการเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ดังโครงการต่อไปนี้
- โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผเู้ กษียณอายุราชการ
- โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
(เอกสารอ้างอิง 4.1.1-1)
2. คณะมีกำรจัดทำแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทยตำมนโยบำย กำหนดตัวบ่งชี้วัด
ควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน และกำหนดผู้รับผิดชอบ รวมทั้งจัดสรรทรัพยำกรเพื่อให้
สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
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คณะฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามนโยบาย กาหนดตัวบ่งชี้
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ กาหนดผูร้ ับผิดชอบ และจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตาม
แผน โดยมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
- แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารอ้างอิง4.1.2-1)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 (เอกสารอ้างอิง 4.1.2-2)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แสงดมุทิตาจิตแด่ผเู้ กษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2563
(เอกสารอ้างอิง4.1.2-3)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
ประจาปี 2564 (เอกสารอ้างอิง 4.1.2-4)
3. คณะมีกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ฐำนข้อมูล แหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์ เพื่อให้บุคลำกร นักศึกษำ และบุคคลทั่วไปสำมำรถใช้บริกำรได้
คณะฯได้มีการดาเนินการโครงการเพื่อสืบสานศิลปวัฒ นธรรมท้ องถิ่น เพื่อบูรณาการและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์
โดยมีโครงการดังนี้
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยกระดับมรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม (เอกสารอ้างอิง4.1.3-1)
- โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบครบวงจร (เอกสารอ้างอิง 4.1.3-2)
- โครงการบูรณาการการเรียนรู้พุทธศาสนพิธีด้วยประเพณีฮตี สิบสอง (บุญคูณลาน) ประจาปี
การศึกษา 2563 (เอกสารอ้างอิง 4.1.3-3)
- โครงการสืบสาน ต่อยอด วัฒนธรรมประเพณี ตามวิถีชุมชนโบราณเมืองสุรินทร์ (ประเพณีสู่ ขวัญ
ข้าว) (เอกสารอ้างอิง 4.1.3-4)
- โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา2563
(เอกสารอ้างอิง 4.1.3-5)
- โครงการประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี2563 (เอกสารอ้างอิง4.1.3-6)
- โครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปี2564 (เอกสารอ้างอิง4.1.3-7)
4. คณะมี ส่ วนร่ว มในโครงการหรือ กิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เป็ น การสื บ สานถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม
อัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น มีการปรับและประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่า
คณะฯ ได้ มี ส่ วนร่ว มกั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สุริ น ทร์ เพื่ อสื บ สาน ถ่ ายทอดและประยุ ก ต์ ใช้
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามอัตลักษณ์ของชุมชน
ท้องถิ่น ในโครงการดังต่อไปนี้
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- หนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีแซนโฏนตาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เอกสารอ้างอิง4.1.4-1)
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจาปี 2563
(เอกสารอ้างอิง4.1.4-2)
5. คณะมีกำรกำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำน และประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ติดตามและประเมินผลตามตัวบ่งชี้ของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจาปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารต่อไปนี้
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปี 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 4.1.2-4-5)
6. คณะมีกำรประเมินควำมสำเร็จของตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน
ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย และเสนอรำยงำนผลกำรดำเนินกำรต่อคณะกรรมกำร
ประจำคณะอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะฯได้จัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมจานวน 2 โครงการ คือโครงการประชุมเสวนาวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
2563 และโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้นาผล
การดาเนินการ เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1/2564
(เอกสารอ้างอิง 4.1.6-1)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563
(เอกสารอ้างอิง 4.1.6-2)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2563
(เอกสารอ้างอิง 4.1.6-2)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2563
(เอกสารอ้างอิง 4.1.6-4)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2563
(เอกสารอ้างอิง 4.1.6-5)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2563
(เอกสารอ้างอิง 4.1.6-6)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564
(เอกสารอ้างอิง 4.1.6-7)
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7. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจำคณะไปปรับปรุงนโยบำยแผน
หรือกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
คณะฯ ได้มีการนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะไปปรับปรุง ในแผนปฏิบัติการ และ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563 และแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป
เกณฑ์กำรประเมิน
:
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560– 2562
ปีกำรศึกษำ
2560
2561
2562

จำนวนข้อที่ได้
คะแนน
6 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ

ข้อที่ได้คะแนน

คะแนนประเมิน

1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

5.00
5.00
5.00

ระดับคุณภำพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
ค่า
เป้าหมาย
5 ข้อ

12 เดือน
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64)
ผล
คะแนน
7 ข้อ
5 คะแนน



การบรรลุเป้าหมาย




ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รำยกำรหลักฐำน
เอกสำรอ้ำงอิง
ชื่อเอกสำร
มน. 4.1.1-1
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มน. 4.1.2-1

แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2563-2565

มน. 4.1.2-2

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563
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เอกสำรอ้ำงอิง
ชื่อเอกสำร
มน. 4.1.2-3
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ แ ละแสงดมุ ทิ ต าจิ ต แด่ ผู้ เกษี ย ณอายุ ร าชการ คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์ ประจาปี 2563 (เอกสารอ้างอิง 4.1.2-3)
มน. 4.1.2-4
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปี
ใหม่วิถีพุทธ ประจาปี 2564 (เอกสารอ้างอิง 4.1.2-4)
มน. 4.1.3-1
ข้อมูลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยกระดับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
มน. 4.1.3-2
รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถี
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจร
(เอกสารอ้างอิง 4.1.3-2)
มน. 4.1.3-3
รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการบูรณาการการเรียนรูพ้ ุทธศาสนพิธีด้วย
ประเพณีฮีตสิบสอง (บุญคูณลาน) ประจาปีการศึกษา 2563 (เอกสารอ้างอิง
4.1.3-3)
มน. 4.1.3-4
รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการสืบสาน ต่อยอด วัฒนธรรมประเพณี ตาม
วิถีชุมชนโบราณเมืองสุรินทร์ (ประเพณีสู่ขวัญข้าว) (เอกสารอ้างอิง 4.1.3-4)
มน. 4.1.3-5
รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ชั้น
ปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา2563 (เอกสารอ้างอิง 4.1.3-5)
มน. 4.1.3-6
รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปี 2563
มน. 4.1.3-7
รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถี
พุทธ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2564
มน. 4.1.4-1
หนังสือเชิญเข้าร่วมงานประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจาปี 2563
มน. 4.1.4-2
รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการงานประเพณีแซนโฎนตาบู ชาบรรพบุรุษ
ประจาปี 2563
มน. 4.1.6-1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2564
มน. 4.1.6-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ 1/2563
มน. 4.1.6-3
รายงานการประชุมคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ 2/2563
มน. 4.1.6-4
รายงานการประชุมคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ 3/2563
มน. 4.1.6-5
รายงานการประชุมคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ 4/2563
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เอกสำรอ้ำงอิง
ชื่อเอกสำร
มน. 4.1.6-6
รายงานการประชุมคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ 5/2563
มน. 4.1.6-7
รายงานการประชุมคณะกรรมการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ 1/2564
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้

ชื่อ
ผศ.เชาวณี ผิวจันทร์

ผู้จัดเก็บข้อมูล/
รายงาน

นายพัทธ์ สุทธิประภา
นางสาวศศิธร จันครา
นายณัฐนันท์ แสงสว่าง

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และกิจการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการโสตฯ
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ผลลัพ ธ์ด้านการบริหารจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการ
และระบบการกากับดูแลคณะ ให้มีความทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร และระบบกากับดูแลของ
สถาบัน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด การดูแลการบริหารไม่ให้เกิด การทุจริต มีความโปร่งใส
สอดคล้ อ งกั บ หลัก นิติ ธรรมและมี จ ริ ยธรรมในการด าเนิ นการตามพัน ธกิ จ ทุ ก ด้าน หรือ นโยบายด้ าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนล้วนเป็นความรับผิดชอบของระบบการบริหารจัดการของสถาบัน
ทั้ ง นี้ให้ค วามส าคัญ กั บ การบริห ารจัด การ โดยปรับ ปรุงคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพของการ
ดาเนินงานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อาทิ การปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการ ปรับปรุงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารจัดการหลัก สูตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบฐานข้อมูล และการรายงานที่ถูกต้อง ระบบการกากับ ดูแลที่ โปร่งใส ความรับผิดและตรวจสอบได้
(Governance Accountability/Organizational Assessment) การบริห ารความเสี่ ย งและการสร้ า ง
ความเข้มแข็งด้านการเงิน(การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน) ระบบการกากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ มีการรายงาน ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการดาเนินงานในมาตรฐาน
ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน อยู่ใน
ระดับดีมาก รายละเอียดผลการดาเนินงานแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรสาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ย

5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
7 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

ดีมาก

5.00 คะแนน

ดีมาก

เป้าหมาย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุม่ สถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
กระบวนการ
เป้ำหมำย
:
.....5.... ข้อ
ประเมิน
ข้อที่
ประเด็นกำรพิจำรณำ
ตนเอง
1
พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์

ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุม่ มหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่

ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน
3
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ

ปัจจัยเสี่ยงทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสีย่ งลดลงจากเดิม
4
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการที่อธิบายการ

ดาเนินงานอย่างชัดเจน
5
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยคล
อบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัตงิ าน
จริง

6
การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

7
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติทปี่ ระกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ
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ผลกำรดำเนินกำร
ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุม่ สถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานครบ ..7.. ข้อ ดังนี้
1. พัฒนำแผนกลยุ ทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหำวิทยำลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มมหำวิทยำลัยและเอกลักษณ์
ของคณะและพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้
บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทาแผนยุทธสาสตร์มหาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2560 -2564) ฉบับปรับปรุงปี 2563 ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการประเมินสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยฯ และได้บันทึกข้อความนาส่ง
แผนยุท ธศาสตร์ม หาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับ ปรับปรุง ปี 2563) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ให้
หน่วยงาน คณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต และโครงการบัณฑิตศึกษา และส่งให้
คณะฯ ดาเนินการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้มีก ารจั ดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลาปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
บรรยาย แนวคิดในการทบทวนแผนปฏิบัติการ และผู้บริหารร่วมกับบุคลากรในคณะร่วมกันทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนการ ดังนี้
1. คณะดาเนินการวิเคราะห์สภาพการณ์โดยนาผลการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ภัยคุก คาม จากปีที่ 2562 มาเปรียบเที ยบในปี 2563 มาทบทวนปรับ ปรุงก าหนด วิสั ยทั ศน์ พัน ธกิ จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ ที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะ คือ 1. ด้านการผลิตบัณฑิต 2.ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3. ด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม 4. ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5. ด้านพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาและจัดทาแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี 2564 และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
2. คณะดาเนินการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าสานักงาน
คณบดี คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ในการ จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ณ ห้ อ งประชุ ม เธีย เตอร์ ชั้ น 2 อาคาร 38 วิท ยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ ช าญ ณ ล าปาง
รองอธิก ารบดี ฝ่ ายวางแผน วิจั ย และวิเ ทศสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ได้ น าข้ อ เสนอแนะจากผลการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ 2563 และผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะ ประจาปีการศึกษา
2562 และร่วมกาหนดนโยบายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดโครงการดังกล่าว
คณะฯยังคงยืนยันข้อมูลเดิม ดังนี้
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ปรั ช ญำเดิ ม คื อ “มาตรฐานวิ ช าการ สร้ างสรรค์ ภู มิ ปั ญ ญา ร่ วมพั ฒ นาสั ง คมและ
ศิลปวัฒนธรรม”
เอกลักษณ์เดิม “ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล”
อัตลักษณ์เดิม “คุณธรรมนาความรู้ สู่สัมมาชีพ”
อัตลักษณ์นักศึกษำเดิม “คิดเป็นทาเป็น รู้กาลเทศะ จิตสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร
งามด้วยกิริยาวาจา หนักเอาเบาสู้ พร้อมทางาน เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน และมีคุณธรรม”
วิสัยทัศน์ (Vision Statement) เดิม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่อเป็นคณะชั้นนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พันธกิจ (Mission) เดิม
1. ผลิตบัณฑิ ตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มี ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ตามมาตรฐานสากล
3. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชนและท้องถิ่น ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. สร้างมูลค่า สืบสาน ส่งเสริม ทานุบารุงและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมสูส่ ากล
5. เสริมสร้างศักยภาพ และความร่วมมือของบุคลากร บริหารจัดการตามหลักธรรมา
ภิบาล
นโยบำยตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน โดยส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิ
ปริญ ญาเอกและตาแหน่ง ทางวิชาการ ดาเนินการให้มีก ารบริการนัก ศึก ษาอย่างมีคุณภาพในด้านต่างๆ
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถทางดิจิทัลที่เหมาะสมแก่นักศึกษา
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยสนับสนุน
ทุนวิจัย สาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒ นาศักยภาพนักวิจัยให้ได้รั บทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีความสามารถทาวิจัยที่มีผลกระทบและประโยชน์แก่สังคม งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสูส่ าธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัย มีการส่งเสริมการบูรณา
การการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียนที่นาไปสู่การร่วมสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนบริกำรวิชำกำร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบูรณาการสู่การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร โดยให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์
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มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
พัฒนาส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การบริการ
วิชาการและงานสร้างสรรค์สู่ท้องถิ่น อีกทั้งสร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
สร้างองค์ความรูเ้ พื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและนานาชาติ
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนบริหำรจัดกำร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
และเอกลักษณ์ของคณะอย่างมีธรรมภิบาล มีการพัฒนาระบบการบริหารงานให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับการควบคุมและพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วยประเด็น
ยุทธศาสตร์จานวน 5 ประเด็น เป้าประสงค์ จานวน 5 ข้อ ตัวชี้วัด จานวน 21 ตัวชี้วัดเพื่อวัดความสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนกลยุท ธ์ และแผนงานปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- มน.5.1.1- 1 ตารางเปรียบเทียบ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
- มน.5.1.1- 2 แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2563
ประเด็นยุทธศำสตร์ /เป้ำประสงค์/
ตัวชี้วัดข้อที่
1. การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ยุทธศำสตร์ที่
3 การพัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต
เป้ำประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีการ
เรียนรู้มีทกั ษะในการทางาน และอยูร่ ่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข
1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
หลังสาเร็จการศึกษา

จำนวนตัวชี้/
ค่ำเป้ำหมำย
4 ตัวชี้วัด

1.2 ระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
1.3 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีสุดท้ายผ่านการประเมินสมรรถนะดิจิทลั สาหรับ
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีสุดท้ายผ่านการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดย
เทียบเคียงผลกับ กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR)
หรือมาตรฐานอื่น ไม่ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดของหลักสูตร

3.51 คะแนน

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 25
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ประเด็นยุทธศำสตร์ /เป้ำประสงค์/
ตัวชี้วัดข้อที่
2.การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ นาไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง
โอกาส มูลค่าเพิม่ และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น สอดคล้องกับของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความ
เข้มแข็งด้านการวิจัย
เป้ำประสงค์ : เพื่อผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น
2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารย์ประจาหรือนักวิจัย
2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
3.การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
ความเข้มแข็งและยัง่ ยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์
พระราชา สอดคล้องกับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement)
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เป้ำประสงค์ : เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องหลังสิ้นสุด
โครงการ
3.2 จานวนชุมชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ
3.3 จานวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาอย่างตอเนื่องตามแผนบริการวิชาการ
4.การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความภาคภูมใิ จในความเป็นไทย
และความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ยั่งยืน
เป้ำประสงค์ : เพื่อบูรณาการและสร้างมูลค่าเพิม่ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์
4.1 จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย หรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพิม่

จำนวนตัวชี้/
ค่ำเป้ำหมำย
3 ตัวชี้วัด

4.2 จานวนกิจกรรมที่ บูรณาการและสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์
5. การบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างสรรค์ให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข สอดคล้องกับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์

2
โครงการ
3 ตัวชี้วัด

6 เรื่อง
15 เรื่อง
3.51 คะแนน
3 ตัวชี้วัด

4 โครงการ
2 ชุมชน
3 โครงการ
2 ตัวชี้วัด

3
โครงการ/องค์
ความรู้
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ประเด็นยุทธศำสตร์ /เป้ำประสงค์/
ตัวชี้วัดข้อที่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพือ่
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน
เป้ำประสงค์ : เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ ระดมทรัพยากรภายในและภายนอก
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผล
11. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
12. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
13. ร้อยละของการใช้งบประมาณทีเ่ ป็นไปตามแผน

จำนวนตัวชี้/
ค่ำเป้ำหมำย

3.50 คะแนน
3.70 คะแนน
ร้อยละ 95

3. คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะ โดยมี ผู้บ ริห าร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานหลัก สูตร
หัวหน้าสานักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่แผนคณะฯ ร่วมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2560 – 2564
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับปรับปรุง 2563 ที่ได้จากการ
ระดมความคิด มาวิเคราะห์ และตรวจสอบ เพื่อให้ครอบคลุมตามพันธกิจ 5 ด้าน คือ 1) ผลิตบัณฑิตด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มี ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 2)สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานสากล 3)บูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์สู่ชุมชนและท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4) สร้างมูลค่า
สืบสาน ส่งเสริม ทานุบารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล และเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือ
ของบุคลากร 5) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะฯ
ครั้ง ที่ 4/2563 และดาเนินการเผยแพร่แผนยุท ธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับ ปรุง 2563
ให้คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษารับทราบและใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
เอกสำรอ้ำงอิง
- มน.5.1.1- 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 4/2563
- มน.5.1.1-4 บันทึ ก ข้อความ เรื่อง นาส่ง แผนยุท ธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2560-2564 ฉบั บ
ปรับปรุง 2563
4. คณะมนุษยศาสตร์ฯมี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุท ธ์เป็นแผนปฏิบัติก ารประจ าปีครบ 5
ประเด็นยุท ธศาสตร์ คือ 1) การผลิตบัณฑิ ตให้เป็นผู้มี ความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็ น
พลเมือ งที่ เข้ม แข็ง 2) การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ นาไปสู่การสร้างคุณ ภาพชีวิต สร้าง
โอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น 3) การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่ อ
ความต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา 4) การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ
ความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม 5) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒ นธรรมองค์กรแห่งความสุข และยังสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีง บประมาณ 2564 ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 5 ประเด็น
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ยุทธศาสตร์ จานวน 27 โครงการ 129 กิจกรรมโครงการ จากการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยแปลงสู่การ
จัดทาแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะฯ
เอกสำรอ้ำงอิง
- มน.5.1.1- 5 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ/โครงกำร
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ ร่วม
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
1.โครงการ วัสดุฝึก วัสดุรายวิชา ประจาปีงบประมาณ 2563
2. ครุภัณฑ์
3.โครงการการดาเนินงานตามภารกิจประจางานฝ่ายกิจการนักศึกษา
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
3.1 โครงการงานแนะแนวนักศึกษาและงานอาชีพ/แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
3.2 โครงการปัจฉิมนักศึกษาและกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.3 โครงการงานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3.4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3.5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
3.6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปีการศึกษา 2563
3.7 โครงการจัดหาเพื่อระดมทุนการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้
4. โครงการงบดาเนินงานตามภารกิจประจางานฝ่ายวิชาการ และงาน
หลักสูตร
8.1 โครงการพัฒนาวิพากษ์หลักสูตร/ หลักสูตรระยะสั้น /หลักสูตร
สหกิจศึกษา
5. โครงการงบดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย
6. โครงการงบดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7. โครงการงบดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์
8. โครงการงบดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา
9. โครงการงบดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา

จำนวนโครงกำร/กิจกรรมย่อย
16 โครงกำร
67 กิจกรรมโครงกำร
1 โครงการ
1 โครงการ
8 รายการ
7 กิจกรรมโครงการ

2 กิจกรรมโครงการ

6 กิจกรรมโครงการ
5 กิจกรรมโครงการ
5 กิจกรรมโครงการ
5 กิจกรรมโครงการ
7 กิจกรรมโครงการ
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10. โครงการงบดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
11. โครงการงบดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
12. โครงการงบดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์
13. โครงการงบดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
14. โครงการงบดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
15. โครงการงบดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
16. โครงการงบดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ นำไปสู่
กำรสร้ำงคุณภำพชีวิต สร้ำงโอกำส มูลค่ำเพิ่ม และขีด
ควำมสำมำรถของชุมชนและท้องถิน่
1. โครงการงบดาเนินงานตามภารกิจประจางานฝ่ายวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ
1.1 ทุนอุดหนุนงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
1.2 โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4
1.3 โครงการพัฒนาผลงานตาแหน่งผลงานวิชาการ
1.4 โครงการจัดทาวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับปีที่ 21(TCI ฐาน1)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรให้บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อควำมเข้มแข็งและยั่งยืนของผู้เรียน
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นตำมศำสตร์พระรำชำ
1. โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.1 โครงการสานึกรักบ้านเกิด : พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ราชภัฏ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และการสร้างฝายชะลอน้าตามพระราชดาริ
2 .โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
2.1 โครงการพี่เลี้ยงชุมชนเพื่อการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ฝ้าย จังหวัดสุรินทร์

2 กิจกรรมโครงการ
7 กิจกรรมโครงการ
3 กิจกรรมโครงการ
4 กิจกรรมโครงการ
2 กิจกรรมโครงการ
3 กิจกรรมโครงการ
1 กิจกรรมโครงการ
4 โครงกำร

1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
3 โครงกำร
51 กิจกรรมโครงกำร
1 โครงการ
2 กิจกรรมโครงการ
1 โครงการ
1 กิจกรรมโครงการ
6 กิจกรรมโครงการ
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2.2 โครงการ 9+10 ครัวเรือนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง :
การพัฒนาระบบและกลไกการถ่ายทอดความรู้โดยระบบพี่เลี้ยงเพื่อ
สร้างเสริมพลังพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
2.3 โครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและยดระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรพื้นบ้านสู่มาตรฐานสากล
2.4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน
2.5 โครงการพัฒนาระบบฐานความรู้ป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน เพื่อ
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
2.6 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชน
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจร
2.7 โครงการพัฒนาแผนชุมชนและถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการ
ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการฯ
3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริม องค์ความรู้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจชุมชน
ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
3.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริม องค์ความรู้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจชุมชน
ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
3.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริม องค์ความรู้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจชุมชน
ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
4. โครงการงบดาเนินงานตามภารกิจประจางานฝ่ายวิชาการ
4.1 โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงโอกำส
และมูลค่ำเพิ่ม
26. โครงการการดาเนินงานตามภารกิจประจางานฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
26.1 โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
26.2 โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล และสร้ำงสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งควำมสุข
1. ค่าจ้างและค่าเช่าบ้าน อาจารย์ชาวต่างชาติ
2. โครงการพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 กิจกรรมโครงการ
8 กิจกรรมโครงการ
3 กิจกรรมโครงการ
4 กิจกรรมโครงการ
5 กิจกรรมโครงการ
3 กิจกรรมโครงการ
5 กิจกรรมโครงการ
5 กิจกรรมโครงการ
4 กิจกรรมโครงการ

1 โครงการ
2 กิจกรรมโครงกำร

1 โครงการ
1 โครงการ
4 โครงกำร
9 กิจกรรมโครงกำร
1 โครงการ
1 โครงการ
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3.โครงการงบดาเนินงานตามภาระงานบริหารจัดการสานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 โครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสาย
สนับสนุน
3.2 โครงการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์
3.3 โครงการจัดทารายงานประจาปี
3.4 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจาปี
3.5 บริหารงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. โครงการการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2563
4.1 โครงการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร
(มคอ.7)
4.2 กิจกรรมโครงการตรวจติดตามประเมินประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร
4.3 กิจกรรมโครงการตรวจติดตามประเมินประกันคุณภาพระดับ
คณะ

5 กิจกรรมโครงการ

2 กิจกรรมโครงการ
1 กิจกรรมโครงการ
1 กิจกรรมโครงการ

5. คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ มี ก ารด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามพันธกิจ 5 ด้าน และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 ข้อ ซึ่งในการดาเนินงาน คณะได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และมหาวิท ยาลัยเพื่อบรรจุไว้ใน แผนปฏิบัติก ารและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณของคณะฯ ดังนี้
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน
25 โครงการ 93 กิจกรรมโครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ จานวน 25 โครงการ
81 กิจกรรมโครงการ
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน
27 โครงการ 129 กิจกรรมโครงการ ยกเลิกไปจานวน 10 กิจกรรมโครงการ คงเหลือ 27 โครงการ 119
กิจกรรมโครงการ
เอกสำรอ้ำงอิง
มน.5.1.1-6 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
มน.5.1.1-7 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (รอบ 9 เดือน)
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน)
จำนวนโครงกำร

จำนวนกิจกรรม

แผน
4

ผล
4

แผน
14

ผล
14

14

14

71

59

3

3

-

-

2

2

8

8

2

2

-

-

25

25

93

81

ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย/คณะ
ยุท ธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรู ประบบกำรบริห ำรจั ดกำรโดยยึด หลักธรรมำภิ บำลเพื่ อ
ประสิทธิภำพและควำมยั่งยืน
ยุทธศำสตร์คณะ ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
ยุทธศำสตร์คณะที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย
ยุทธศำสตร์คณะที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ นาไปสู่การสร้าง
คุณภาพชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม (University
Social Engagement) เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์คณะที่ 3 การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของ
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่คณะ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย และความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

รวมโครงกำร/กิจกรรมทั้งสิ้น

หมำยเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาให้
ไม่ส ามารถดาเนินกิ จ กรรมโครงการได้ในไตรมาส 3 และ 4 จึง มี ก ารปรับ แผนงาน/โครงการ จาก 93
กิจ กรรมโครงการ ขออนุมั ติปรับแผน จ านวน 21 กิ จ กรรมโครงการ ได้รับอนุมั ติป รับ แผน จานวน 12
กิจกรรมโครงการ คงเหลือ 81 กิจกรรมโครงการ คณะฯ ดาเนินงานแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติราชการปี
2563 บรรลุจานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ 81 กิจกรรมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 9
เดือน)
ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย/คณะ
ยุท ธศำสตร์ ที่ 1 ปฏิ รู ป ระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรโดยยึ ด หลั ก ธรรมำภิ บ ำลเพื่ อ
ประสิทธิภำพและควำมยั่งยืน
ยุทธศำสตร์คณะ ที่ 5 การบริหารจัด การที่มีป ระสิทธิภ าพตามหลัก ธรรมาภิบ าล
และสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
ยุทธศำสตร์คณะที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย
ยุทธศำสตร์คณะที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ นาไปสู่การสร้าง
คุณภาพชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม (University
Social Engagement) เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์คณะที่ 3 การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่คณะ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย และความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

รวมโครงกำร/กิจกรรมทั้งสิ้น

จำนวน
โครงกำร
แผน ผล
4
-

จำนวนกิจกรรม
แผน
9

ผล
6

16

-

67

29

4

1

-

-

3

-

51

24

-

-

2

1

27

1

129

60

* ผลการดาเนินงาน รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25634
เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ

หมำยเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ทาให้ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมโครงการได้จึงขออนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ ดังนี้
ไตรมาส 2 ขออนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ จานวน 17 กิจกรรมโครงการ ยกเลิก จานวน
2 กิจกรรมโครงการ คงเหลือ 15 กิจกรรมโครงการ
ไตรมาส 3 - 4 จาก ขออนุมัติปรับแผน จานวน 12 กิจกรรมโครงการ ยกเลิกไม่ดาเนิน
โครงการ จานวน 8 กิจกรรมโครงการ คงเหลือ 4 กิจกรรมโครงการ
จากการดาเนินการขออนุมัติปรับแผนงาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 9 เดือน) มี โครงการจ านวน 27 โครงการ 129 กิจ กรรมโครงการ ยกเลิก
โครงการจานวน 10 กิจกรรมโครงการ คงเหลือ 27 โครงการ 119 กิจกรรมโครงการ
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6. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีการติดตามรายงานผลการดาเนินงานและตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจาปี เป็นรายไตรมาส และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ได้รับทราบ ดังนี้
- ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564
ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน(ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2564) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
1/2564
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564
ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
3/2564
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2563
ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2564) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
5/2564
เอกสำรอ้ำงอิง
- มน.5.1.1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
- มน.5.1.1-9 รายงานผลการตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2563
รำยงำนผลกำรตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2563
( 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่

1. การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปีหลังสาเร็จ
การศึกษา( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2562)
1.2 ระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( ใช้ข้อมูลปี
การศึกษา 2562)
1.3 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีสุดท้ายผ่านการ
ประเมินสมรรถนะดิจิทัลสาหรับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีสุดท้ายผ่านการวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยเทียบเคียงผลกับ
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็น

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี 2563
จำนวนตัวชี้/ค่ำ
ผลกำร
ร้อยละของ
หมำยเหตุ
เป้ำหมำย
ดำเนินงำนตำม กำรบรรลุ
ตัวชี้วัดที่บรรลุ
2 ตัวชี้วัด

2 ตัวชี้วัด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 83.06

บรรลุ

3.51 คะแนน

4.59 คะแนน

บรรลุ

ร้อยละ 80

N/A

ไม่บรรลุ

ร้อยละ 25

N/A

ไม่บรรลุ

**เนื่องจำก
ตัวชี้วัดที่ 1.3
และ 1.4 เป็น
ตัวชี้วัดที่
มหำวิทยำลัย
กำหนดเกณฑ์ขึ้น
ใหม่และ
มหำวิทยำลัยเป็น
ผู้ดำเนินกำร
โครงกำรจึงไม่ได้
นำมำประเมินผล
กำรดำเนินงำนใน
รอบปีกำรศึกษำ
2562
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่

สากล (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ไม่ต่ากว่าเป้าหมาย
ที่กาหนดของหลักสูตร ร้อยละ 25
2.การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ
นาไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม
และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น
2.1 จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและ
ท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2563)
2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารย์
ประจาหรือนักวิจัย (ปีปฏิทินการศึกษา 2562 )
2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย
3.การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็ง
และยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา
3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการ
(ปีงบประมาณ 2563)
3.2 จานวนชุมชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ (ปีงบประมาณ 2563)
3.3 จานวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ตอเนื่องตามแผนบริการวิชาการ
(ปีงบประมาณ 2563)
4.การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และความสามารถใน
การสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
4.1 จานวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทาให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่ม ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2562 และ
ปีงบประมาณ 2563 )
4.2 จานวนกิจกรรมที่ บูรณาการและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี 2563
จำนวนตัวชี้/ค่ำ
ผลกำร
ร้อยละของ
หมำยเหตุ
เป้ำหมำย
ดำเนินงำนตำม กำรบรรลุ
ตัวชี้วัดที่บรรลุ

3 ตัวชี้วัด

6 เรื่อง

12 เรื่อง

บรรลุ

14 เรื่อง

16 เรื่อง

บรรลุ

3.51 คะแนน

3.51 คะแนน

บรรลุ

5 โครงการ

บรรลุ

6 ชุมชน

บรรลุ

3 โครงการ

บรรลุ

3
โครงการ/องค์
ความรู้

2
โครงการ

บรรลุ

2
โครงการ

2
โครงการ

บรรลุ

3 ตัวชี้วัด

4 โครงการ
2 ชุมชน
3 โครงการ
2 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี 2563
จำนวนตัวชี้/ค่ำ
ผลกำร
ร้อยละของ
หมำยเหตุ
เป้ำหมำย
ดำเนินงำนตำม กำรบรรลุ
ตัวชี้วัดที่บรรลุ

และงานวิจัยสร้างสรรค์ ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา
2562 และปีงบประมาณ 2563)
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล และสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
แห่งความสุข
11. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
12. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ
13. ร้อยละของการใช้งบประมาณที่เป็นไปตามแผน

3 ตัวชี้วัด
3.33 คะแนน

3.45 คะแนน

บรรลุ

3.60 คะแนน

3.38 คะแนน

บรรลุ

ร้อยละ 90

ร้อยละ 98.94

บรรลุ

รำยงำนผลกำรตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2564
( 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่

1. การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา
( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563)
1.2 ระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563)
1.3 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีสุดท้ายผ่านการประเมิน
สมรรถนะดิจิทัลสาหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563 และ
ปีงบประมาณ 2564)
1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีสุดท้ายผ่านการวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ โดยเทียบเคียงผลกับ กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) หรือ
มาตรฐานอื่น ไม่ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดของหลักสูตร
ร้อยละ 25 ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563 และ
ปีงบประมาณ 2564)

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี 2564
จำนวนตัวชี้/ ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละของ หมำยเหตุ
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัดที่
กำรบรรลุ
บรรลุ
2 ตัวชี้วัด

2 ตัวชี้วัด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ70.84

ไม่บรรลุ

3.51 คะแนน

4.61 คะแนน

บรรลุ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 93

บรรลุ

ร้อยละ 25

ร้อยละ 25 ของ
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าสอบ

บรรลุ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี 2564
จำนวนตัวชี้/ ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละของ หมำยเหตุ
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัดที่
กำรบรรลุ
บรรลุ

2.การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ นาไปสู่การ
สร้างคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีด
ความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น

3 ตัวชี้วัด

2.1 จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและ
ท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2564)
2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารย์ประจาหรือ
นักวิจัย (ปีปฏิทินการศึกษา 2563 )
2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
3.การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของ
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของผู้เรียน
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

6 เรื่อง

7 เรื่อง

บรรลุ

15 เรื่อง

46 เรื่อง

บรรลุ

3.51 คะแนน
3 ตัวชี้วัด

3.51 คะแนน

บรรลุ

3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการใช้ประโยชน์
4 โครงการ
ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการ (ปีงบประมาณ 2564)
3.2 จานวนชุมชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ
2 ชุมชน
(ปีงบประมาณ 2564)
3.3 จานวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
3 โครงการ
ตอเนื่องตามแผนบริการวิชาการ (ปีงบประมาณ 2564)
4.การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
2 ตัวชี้วัด
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และความสามารถในการสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพิ่ม
4.1 จานวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทาให้เกิดความ
3
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาส และ
โครงการ/องค์
มูลค่าเพิ่ม ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563 และปีงบประมาณ
ความรู้
2564)
4.2 จานวนกิจกรรมที่ บูรณาการและสร้างมูลค่าเพิ่ม
2
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการ
กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และงานวิจัยสร้างสรรค์ ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563 และ
ปีงบประมาณ 2563)
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
3 ตัวชี้วัด
บาล และสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข
11. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร

3.50 คะแนน

N/A
N/A
N/A

6
โครงการ

บรรลุ

2
โครงการ

บรรลุ

3.75

บรรลุ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิรำชกำรประจำปี 2564
จำนวนตัวชี้/ ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละของ หมำยเหตุ
ค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัดที่
กำรบรรลุ
บรรลุ

12. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 3.7 คะแนน
4.55
บรรลุ
คณะ
13. ร้อยละของการใช้งบประมาณที่เป็นไปตามแผน
ร้อยละ 95
N/A
หมายเหตุ : รายงานผลการตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564 บางข้อยังดาเนินการไม่เสร็จสิ้น
ไม่สามารถดาเนินการประเมินผลตามตัวชี้วัดได้

7. คณะมีการนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตลอดจนข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 มาปรับปรุ งการทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านกิจกรรมกาหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทาแผนยุทธศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2565-2569)วันที่ 28 - 29 มิ ถุนายน 2564 เวลา 08.00 17.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ วิท ยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกี ยรติ ดุล สัมพันธ์ รองอธิก ารบดีฝ่ายประกั น
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2565 – 2569) ให้สอดคล้องกับแผนยุท ธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ.
2565 – 2569) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะในการกาหนดกรอบทิศทางการนาองค์กร
การกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จในการดาเนินงานที่เหมาะสมร่วมกัน ในการผลักดัน
ภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์ฯให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อเป็นทิศทางในการจัดทาแผนงาน/โครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรลุผลตาม
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสำรอ้ำงอิง
มน.5.1.1-10 โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2565 – 2569)

141

2. ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และ
โอกำสในกำรแข่งขัน
1. ดาเนินการโดยกองนโยบายและแผน เป็นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการวิเคราะห์ภาพรวมทัง้ คณะ
โดยการนาจานวนงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรประจ าปี นามาหักค่าใช้จ่ายด้านบุ คลากร ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน ค่าเสื่อมราคา คงเหลือเงินนามาปันส่วน แล้วนาจานวนเงินปันส่วนเรียบร้อยแล้วมาหาร FTES คณะ/
สาขา ผลที่ได้รับก็จะเป็น ต้นทุนต่อหน่วย คณะ/ต้นทุนสาขา
2. จากรายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยการผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าต่อการบริหารหลักสูตร มี ประสิทธิภาพ และได้รับประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิ ต ดังนั้นในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 ได้ใช้เกณฑ์ตามรายหัวของจานวนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร
3. ในการติดตามรายงานผลการดาเนินงาน ตามรายไตรมาส โดยนาเข้าที่ประชุมกรรมการประจาคณะ
มีมติเห็นชอบ และนาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไปเพื่อผู้บริหารระดับสูงใช้ประกอบการตัดสินใจทางการบริหารต่อไป
เอกสำรอ้ำงอิง
มน.5.1.2-1 รายงานผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มน.5.1.2-2 รายงานผลการดาเนินงานตามรายไตรมาส ในการประชุมกรรมการประจาคณะ
มน.5.1.2-3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มน.5.1.2-4 หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจาปี 2564
มน.5.1.2-5 แผนปฏิบัติการประจาปี 2564
3. ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะ
และให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดาเนินงานตามแผนบริห าร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ โดยมีคาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่
0112/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานบริห ารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ประจาปี 2563 มีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน รองคณบดีทุกฝ่าย เป็นรอง
ประธาน ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร เป็นกรรมการและมีหัวหน้าสานักงานคณบดี เป็น
กรรมการและเลขานุก าร เพื่ อ ท าหน้ าที่ อานวยความสะดวกและให้คาปรึก ษาในการดาเนิน งาน ช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดความเรียบร้อย วิเคราะห์ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของคณะฯ
และควบคุมการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับหลักสูตรโดยทาการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารงานในระดับ หลักสูตรและวิเคราะห์ความสูญเสีย ผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นหรือโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อหลักสูตร ประเมินความเสี่ยง จัดระดับความ
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เสี่ยง และติดตามผลการดาเนิ นงานตามแผนการบริห ารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่ อใช้ในการ
ปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งคณะได้สรุปผล
ดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 7 ประเด็น โดยเรียงจากระดับความเสี่ยงมากไป
หาน้อย
ประเด็นที่ 1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วิธีแก้ไข
1. วางมาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดให้มี
การจัดเวรปฏิบัติงาน (WORK FROM HOME) ตรวจคัดกรองด้วยวิธีการวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
2. จัดให้มีการเรียนการสอน จัดประชุม และจัดกิจกรรมโครงการในรูปแบบออนไลน์
ผลกำรดำเนินงำน
จากการดาเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ปรากฏว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปฏิบัติดังนี้
1. มีการจัดเวรปฏิบัติงาน( WORK FROM HOME)
2. มีการตรวจคัดกรองด้วยวิธีก ารวัดอุณหภูมิ ก่ อนเข้าปฏิบัติงาน เว้นระยะห่าง ล้างมื อ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน
3. มี ก ารลงลายมื อ ชื่อ นามสกุ ล เบอร์ โทรติ ด ต่ อ กรณี ที่ มี นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากร และ
เจ้าหน้าที่ ทั้งจากภายในและภายนอก เข้ามาติดต่อประสานงาน
4. มีการรณรงค์และสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนเข้ารับการ
ฉีดวัคซีนโควิด 19
5. มีการจัดการเรียนการสอน จัดประชุม และจัดกิจกรรมโครงการในรูปแบบออนไลน์
ส่วนของนักศึกษาพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จานวน 4 คน และ
คณะได้ดาเนินการเยียวยาจัดส่งกล่องปันสุขที่จาเป็นในการดารงชีวิตขั้นพื้นฐานไปให้ในช่วงกักตัวเพื่อรักษา
อาการจนหายเป็นปกติ
ประเด็ นที่ 2 นัก ศึก ษาบางหลัก สูต รมี จ านวนลดลงเมื่ อแรกเข้าศึก ษาโดยเปรียบเที ยบจาก ปี
การศึกษา 2562
วิธีแก้ไข
1. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทบทวนแผนและก าหนดเป้าหมายชัดเจน ก าหนดมาตรการ
แนวทางให้คณะดาเนินการเร่งด่วน ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนรับนักศึกษาใหม่
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2. มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ก ารรับ สมั ครที่ เร็วขึ้นและเพิ่ ม ช่องทางให้ ห ลากหลายเพื่อให้
ครอบคลุมเป้าหมาย
3. เพิ่มจานวนครั้งในการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ผลกำรดำเนินงำน จากการดาเนินการปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษา ปรากฏว่าผลกระทบเรื่องการ
รับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต มีก ารปรับ เปลี่ยนหลักสูตรเป็นสี่ปีจึงไม่ สามารถรับ นัก ศึก ษา
ครุศาสตร์ในรอบแรกได้ และจานวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ มีจานวนลดลง
ประเด็นที่ 3 ไม่มีระเบียบรองรับในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน
วิธีแก้ไข
1. ทบทวนกรอบอัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุน
2. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. จัดท าแผนพั ฒ นาบุคลากรระดับ คณะสาขาวิชาและบุคคลเพื่อเข้าสู่การขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น
4. จัดทาแผนความก้าวหน้าที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกสายงาน
ผลกำรด ำเนิ นงำน มี ป ระกาศของมหาวิท ยาลัย ฯรองรับ การเข้ าสู่ต าแหน่ง วิช าการของสาย
สนับสนุน ฉบับที่ 2/2562 เรื่องวิธีการประเมินค่างานและแบบประเมินค่างานของตาแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ พ.ศ.2562 แต่ยังไม่มีผู้ผ่านการ
พิจารณา
ประเด็ นที่ 4 ระบบอิ นเทอร์เน็ตไม่ เสถี ยรท าให้ ไม่ สามารถเข้าใช้บ ริก ารระบบอินเตอร์เน็ ตของ
มหาวิทยาลัยได้
วิธีแก้ไข
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกันระบบไฟและระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียรและ
สามารถเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้รองรับต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่
เพิ่มขึ้น
ผลกำรดำเนินงำน ระบบอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาให้ ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน แต่สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตยังไม่มีความเสถียรเมื่อมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
ประเด็นที่ 5 ตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. กาหนด
วิธีแก้ไข
1. ให้คณาจารย์ดาเนินการตามระเบียบภาระงานสายวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
กาหนด
2. สนับสนุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรทางสายวิชาการขอตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น
ผลกำรดำเนินงำน มีจานวน อาจารย์ทั้งหมด 87 คน ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ 21 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 18.27 เมื่อเทียบจากจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
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ประเด็นที่ 6 อาจารย์บรรจุใหม่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการทาวิจัย
วิ ธี แ ก้ ไ ข 1. คณะได้ มี ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมโดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และติดประกาศ
2. มีการติดตามผลการเข้าร่วมการอบรมของคณาจารย์
ผลกำรดำเนินงำน มี อาจารย์ส่งงานวิจัย จ านวน 19 คน อาจารย์ที่ ได้รับการพิจารณาทุ นวิจั ย
จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 เมื่อเทียบจากจานวนอาจารย์ที่ส่งผลงานการวิจัยทั้งหมด
ประเด็นที่ 7 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งงบประมาณและมีความล่าช้า
วิธีแก้ไข
1. จัดให้เจ้าหน้าที่พัสดุและคณาจารย์เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้
วัสดุที่ได้มาตรฐานตามกาหนด
2. ให้ข้อเสนอแนะกับอาจารย์และบุคลากรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายพัสดุ
ผลกำรดำเนินงำน
1. เจ้าหน้าที่ พัสดุเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการที่มหาวิทยาลัย
ดาเนินการจัดกิจกรรม
2. คณาจารย์ที่ยังไม่ได้รับการอบรมยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการจัด ซื้อจัดจ้างจึงทาให้มีการ
แก้ไขข้อมูลอยู่บ่อยครั้งและเกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
ในการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะทั้ง 7 ประเด็นความเสี่ยงนี้ คณะฯได้มีการ
ดาเนินการติดตามและประเมินผลทุ ก 6 เดือน เพื่อให้มี การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพและ
ตรวจสอบข้อมูลได้ อีกทั้งคณะฯสามารถนาผลการดาเนินงานไปใช้ในการบริหารจัดการในภาพรวมของ
องค์ ก รและเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ ง แผนการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ หลั ก สู ต รและคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ แบบบูรณาการ ที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน และนามาใช้ในการบริหาร วางแผน ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงที่
วางไว้
เอกสำรอ้ำงอิง
1. โครงการบริห ารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2563
2. แผนบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563
3. ตารางสรุป ประเด็ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2563
4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2563
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563
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4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่อธิบำยกำรดำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้บริหารงานโดยการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินงาน บริหารในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามพันธกิจของคณะฯ มหาวิทยาลัย และ
จากภาครัฐ โดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา เพื่อพัฒนางานพร้อมกับพัฒนาคน และช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติโดยยึด
หลักธรรมภิบาลในการดาเนินงานและบริหารจัดการ ดังนี้
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะฯ ได้ดาเนินการนาผลการปฏิบัติราชการที่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ โดยการปฏิบัติ
ราชการจะต้ อ งมี ก ารก าหนดนโยบาย แผนยุ ท ธศาสตร์และแผนปฏิบั ติร าชการที่ ก าหนดตัวชี้วัด และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงานที่เป็น มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
พัฒ นาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อ งและเป็นระบบ เช่น การรายงานการใช้งบประมาณตามไตรมาส รายงาน
แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563 จากแผนงาน 25 โครงการ 93 กิจกรรม
มีการปรับแผนการดาเนินงาน 25 โครงการเหลือ 81 กิจกรรม ผลการดาเนินงานบรรลุ 25 โครงการ 81
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 และรายงานผลการดาเนินงานโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ เป็นต้น
เอกสำรอ้ำงอิง
มน.5.1.4-1.1 รายงานผลการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส
มน.5.1.4-1.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี 2564
มน.5.1.4-1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 (พ.ศ.
2560 -2564) ฉบับปรับปรุง 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์-เพิ่มศักดิ์ กุศล วิทยากร
โดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
มน.5.1.4-1.4 สรุปผลการดาเนินงานโครงการประจาปีงบประมาณ 2563 ตามแผนการ
ปฏิบัติราชการฯ และตามแผนงานดาเนินงานของคณะ (ปฏิทินการดาเนินงาน)
2) หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) ผู้บ ริห ารคณะฯ ได้ดาเนินการการบริห ารราชการ มี ก าร
ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจ
เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหารมีการประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณตามไตรมาส การประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบภายใน การกาหนดประเด็นความ
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เสี่ยง การประเมินผลความเสีย่ ง มีการประสานงานเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารงาน
เอกสำรอ้ำงอิง
มน.5.1.4-2.1 รายงานผลการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส
มน.5.1.4-2.2 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2564
มน.5.1.4-2.3 การประกันคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563
มน.5.1.4-2.4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน
มน.5.1.4-2.5 กล่องแสดงความคิดเห็น
มน.5.1.4-2.6 รายงานข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานแผนการควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2564
3) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารคณะฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มี
การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา บริการลงข้อมูลในวารสารคณะฯ และศึกษาดูงาน เพื่อสนองตามพันธกิจของ
คณะฯ มีการให้บ ริการข้อมู ลข่าวสารหลากหลายช่องทาง เพื่อ ให้คณาจารย์เข้าถึงข้อมูลและตอบสนอง
ความต้องการ การให้บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป ทุกระดับ เช่น การมีห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด ในการให้บริการคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มี การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ Facebook กลุ่ม Line ของคณะฯ การเผยแพร่ผลงานผ่านทางวารสาร จดหมายข่าว การบริการ
ห้องเรียนระบบออนไลน์ เป็นต้น
เอกสำรอ้ำงอิง
มน. 5.1.4-3.1 เว็บไซต์คณะฯ human.srru.ac.th
มน. 5.1.4-3.2 ข่าวคณะฯ
มน. 5.1.4-3.3 กล่องแสดงความคิดเห็น
มน. 5.1.4-3.4 กลุ่มเฟซบุ๊กคณะฯ HUMAN@SRRU
มน. 5.1.4-3.5 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2563
(พ.ศ.2560 -2564) ฉบับปรับปรุง 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์-เพิ่มศักดิ์ กุศล
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
4) หลักควำมรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารคณะฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
นโยบาย/พั น ธกิ จ /กิ จ กรรมโครงการ ด้ วยความรับ ผิ ดชอบและตามที่ เ ป้าหมายก าหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบนั้นอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เช่น ผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชนและท้องถิ่น มีเป้าหมายการทางานที่ชัดเจนที่
ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนสารอง มีการติดตามและประเมินผล
การทางานโดยการแต่งตั้งเป็นคณะทางานหรือคณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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อย่างต่อเนื่อง การรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการ
คัดกรองบุคคลเข้า – ออก ตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย จัดการเรียน
การสอน/การประชุม ในรูปแบบออนไลน์ การเว้นระยะห่าง งดจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มีความเสี่ยงฯ
มีจุดบริการตู้ปันสุข รวมถึงการส่งกล่องปันสุขให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ และงานบริการวิชาการต่าง ๆ
ทั้งนีเ้ พื่อให้กิจกรรมของคณะฯขับเคลื่อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เอกสำรอ้ำงอิง
มน. 5.1.4-4.1 คาสั่งแต่งตั้งคณบดี
มน. 5.1.4-4.2 คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดี
มน. 5.1.4-4.3 คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
มน. 5.1.4-4.4 คาสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร
มน. 5.1.4-4.5 คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสานักงานคณบดี
มน. 5.1.4-4.6 คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุม่ งาน
มน. 5.1.4-4.7 คาสั่งมอบหมายภาระงานบุคลากรภายในสานักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
มน. 5.1.4-4.8 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
5) หลั ก ควำมโปร่ งใส (Transparency) ผู้บ ริห ารคณะฯ มี ก ารบริห ารงานแบบมี ส่ ว นร่ว ม
เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงกระบวนการ โดยให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในโครงการ มีการประชุมชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับงบประมาณ มีช่องทางสาหรับการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
ทางโทรศัพท์ กล่องแสดงความคิดเห็น เว็บไซต์คณะ Facebook e-mail มีการสรุปรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณตามไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และกองนโยบายแผนงาน ซึ่ง คณะฯ
มีก ารดาเนิน กิ จ กรรมโครงการ ตามแผนปฏิ บั ติง านประจ าปี ทั้ ง การด าเนิ น งานการประเมิ น ความดี
ความชอบดาเนินงานโดยมีคณะกรรมการบริหารกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการและอาจารย์ชาวต่างประเทศ เพื่อให้หน่วยงานดาเนินงานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตามหลัก เกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับประเภทบุคลากรนั้น ๆ โดยยึดกฎระเบียบ
พร้อมชี้แจงผลให้ทราบ
เอกสำรอ้ำงอิง
มน. 5.1.4-5.1 เว็บไซต์ของคณะฯ human.srru.ac.th
มน. 5.1.4.-5.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะ
มน. 5.1.4-5.3 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2564
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มน. 5.1.4-5.4 รายงานผลการดาเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส
มน. 5.1.4-5.5 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรของคณะฯ
มน. 5.1.4-5.6 ประมวลกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
6) หลักกำรมี ส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารคณะฯ ได้ดาเนินการให้บุคลากร หรือที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม แสดงทัศนคติ แสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอปัญหา/
ประเด็น แนวทางการแก้ไข ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของคณะ เช่น เว็บไซต์ สายตรงคณบดี กล่องแสดงความ
คิดเห็น เพื่อรับ ฟังความคิดเห็นและปัญ หาต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์บุคลากร ผู้ท รงคุณวุฒิ
นักวิชาการ ศิษย์เก่า ชุมชน และนักศึกษามีส่วนร่วม มีกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระบวนการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ มีการประชุมคณาจารย์
และบุ ค ลากรของคณะ ภาคเรีย นละ 2 ครั้ ง การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะฯ การประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะฯ 2 เดือน/ครั้ง การประชุมผู้บริหาร การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ การประชุม
หัวหน้ากลุ่มงาน รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะเพื่อแสดงความคิดในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เอกสำรอ้ำงอิง
มน. 5.1.4-6.1 โครงการทบทวนแผนยุทศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
(พ.ศ.2560 -2564) ฉบับปรับปรุง 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์-เพิ่มศักดิม์ ีกุศล
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
มน. 51.4-6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 22
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ
ณ ลาปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
มน. 5.1.4-6.3 เฟซบุ๊กคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มน. 5.1.4-6.5 กล่องแสดงความคิดเห็น
มน. 5.1.4-6.6 รายงานการประชุม
7) หลักกำรกระจำยอำนำจ (Decentralization) ผู้บ ริห ารคณะฯ มี ก ารมอบหมายงานตาม
โครงสร้างงาน ตามอานาจหน้าที่และมีการมอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้ ากลุ่ม งาน ประธานหลัก สูตร ได้ ป ฏิ บั ติห น้าที่ รับ ผิด ชอบรวมถึง การตั ดสิ นใจ และด าเนิ นการ
บริ ห ารงาน โดยเน้ น การมี ส่ว นร่วมในการด าเนิ น งาน และการลดขั้ นตอนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และเกิดผลการดาเนินงานที่ดีต่อส่วนราชการ เช่น คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี คาสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร คาสั่ง แต่งตั้งหัวหน้าสานักงานคณบดี คาสั่ง แต่งตั้งหัวหน้า
การเงิน คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุ และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เอกสำรอ้ำงอิง
มน. 5.1.4-7.1 คาสั่งแต่งตั้งคณบดี
มน. 5.1.4-7.2 คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดี
มน. 5.1.4-7.3 คาสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
มน. 5.1.4-7.4 คาสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร
มน. 5.1.4-7.5 คาสั่งมอบหมายภาระงานบุคลากรภายใน สานักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
มน. 5.1.4-7.6 คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสานักงานคณบดี
มน. 5.1.4-7.7 คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุ/เจ้าหน้าที่พสั ดุ
มน. 5.1.4-7.8 คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารคณะฯ ได้ดาเนินการ โดยการใช้อานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติแสดงให้เห็น
ถึงการอยู่ร่วมกันและคานึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ให้ทราบทางเว็บไซต์
เอกสำรอ้ำงอิง
มน. 5.1.4-8.1 ประมวลกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
มน. 5.1.4-8.2 เว็บไซต์คณะฯ human.srru.ac.th
มน. 5.1.4-8.3 ป้ายประชาสัมพันธ์
มน. 5.1.4-8.4 กลุ่มเฟซบุ๊กคณะฯ HUMAN@SRRU
9) หลักควำมเสมอภำค (Equity) ในการดาเนินงานของคณะฯ มีการปฏิบัติต่อบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ภาษา และถิ่นกาเนิด โดยให้
อาจารย์ทุกหลักสูตรร่วมกันจัดทาระบบกลไกต่าง ๆ รวมทั้งให้อาจารย์ บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมโครงการอย่างเสมอภาค เช่น โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ให้โอกาส
เท่าเทียมกันในการพัฒนางานของตนเอง เช่น การทาผลงานทางวิชาการ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ของบุคลากร หรือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เอกสำรอ้ำงอิง
มน. 5.1.4-9.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี 2562
(พ.ศ.2560 -2564) ฉบับปรับปรุง 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์-เพิ่มศักดิม์ ีกุศล
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
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มน. 5.1.4-9.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต วันที่ 3-5
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์
10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) ผู้บริหาร ให้ความสาคัญกับการนาหลักการ
ตัดสินใจโดยฉันทามติม าใช้ในการตัดสินใจทางการบริห าร มี ก ระบวนการหาข้อคิดเห็นจากผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กระบวนการตัดสินใจในที่ คณะกรรมการบริหารคณะ การ
ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ หรือการประชุม คณาจารย์และบุ คลากรของคณะฯ โดยหลั ก การ
พิจ ารณาให้ความเห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ทั้ งประเด็นเชิงนโยบาย การบริห าร แนวทาง
ปฏิบัติ โดยอาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มีการยอมรับในหลัก การและเหตุผลที่มีการประสานความคิดเห็น
ที่แตกต่างเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน โดยมี รายงานการประชุมต่างๆ ของคณะ แบบรายงานการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ผ่านการยอมรับเสียงส่วนใหญ่จากคณาจารย์
และบุคลากร เช่น การประชุมเพื่ อหาแนวทางในการรับสมั ครนักศึกษา การประชุม เพื่อหาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในรูป แบบออนไลน์ การใช้พื้นที่ อาคารร่วมกันของหลัก สูตร
อาคาร 2 อาคาร 37 และอาคาร 38
เอกสำรอ้ำงอิง
มน. 5.1.4-10.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
มน. 5.1.4-10.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานคณะฯ
มน. 5.1.4-10.3 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ
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5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยคลอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำร
วิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและนำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
จริง
คณะได้ดาเนินการตามกระบวนการ PDCA เริ่ม จากการทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ ในโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ระบุใน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2560-2564 โดยค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง มีดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน พร้อมทัง้ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อจัดงาน
2. กาหนดประเด็นความรู้ตาม 5 พันธกิจ 5 ด้าน มี 4 โครงการ
3. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผูส้ นใจภายนอกเสนอผลงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี
4. วิธีการเสาะความรู้
5. ดัดแปลง
6. นามาปฏิบัติ
7. นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิญบุคคลภายนอกมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้
8. อาจจะมีรางวัลสาหรับประเด็นความรู้และประกาศผล
9. จัดทาสรุปเล่ม,ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลลัพธ์การดาเนินงานโครงการ ดังนี้
1) กิจกรรมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3
New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปญ
ั ญาสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผลลัพธ์การดาเนินงานโครงการคือ เวทีเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิชาการ
และงานวิจัย อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่าง
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรวมทัง้ จัดสรร
งบประมาณในการสร้างแรงจูงใจ ยกย่องนักวิจัยที่มผี ลงานวิจัยดีเด่น
2) โครงการเสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการจัดทารายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร ช่วงที่ 1 เสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมไพฑู รย์ เพิ่มศักดิ์ -มีกุศล ชั้น 7
อาคาร 38 ผลลัพ ธ์ก ารดาเนินงานโครงการคือ ได้แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ ดีในการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลัก สูตร (มคอ.7) และหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมเพื่อเทียบเคียงกับหลักสูตรใน
สถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน
3) โครงการเสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทารายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตรช่วงที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลีย่ นการจัดทารายงาน ประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร บนระบบ CHE QA Online ระหว่าง วันที่ 7- 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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38404 ชั้น 4 อาคาร 38 ผลลัพธ์การดาเนินงานโครงการคือ ได้แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี จัดทา
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร บนระบบ CHE QA Online (มคอ.7)
4) โครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน : อบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตร
เทคนิคการทางานวิเคราะห์จากงานประจา” ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลลัพธ์การดาเนินงานโครงการคือ อยู่ในระหว่างรอสถานการณ์โรคระบาด
เชื้อโควิดคลีคลายซึง่ มีบุคลากรภายนอกทีส่ นใจร่วมโครงการจานวน 30 คน
ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) ให้กับหน่วยงานภายนอก โดยมีหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงานการ
จัดทาวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการขึ้นฐาน TCI มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นักศึกษาปริญญาเอกจากประเทศจีน ศึกษาดูงานด้านดนตรีศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านนาฏศิลป์
เอกสำรอ้ำงอิง
มน 5.1.5- 1 แผนปฏิบัติงานประจาปี 2564
มน 5.1.5- 2 โครงการกิจกรรมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มน 5.1.5- 3 โครงการเสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการจัดทารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ช่วงที่ 1 เสวนาจัดการความรูแ้ ละแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทา
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร วันที่ 17 มีนาคม 2564
มน 5.1.5- 4 โครงการเสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตรช่วงที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนการจัดทารายงานประเมิ นตนเอง
ระดับหลักสูตร บนระบบ CHE QA Online ระหว่าง วันที่ 7- 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 38404 ชั้น 4 อาคาร 38
มน 5.1.5- 5 โครงการการจัดการความรูส้ ู่แนวปฏิบตั ิที่ดีของสายสนับสนุน : อบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสูตรเทคนิคการทางานวิเคราะห์จากงานประจา” ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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6. กำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุน
6.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กาหนดแผนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ คือ
6.1.1 การพัฒนาด้านคุณวุฒิของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการ
ติดตามผลการลาศึกษาต่อของบุคลากรในหน่วยงาน โดยบุคลากรได้มี การรายงานความก้าวหน้าการลา
ศึกษาต่อ มายังมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และจัดส่ งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบผล เอกสารหมายเลข 5.1.6-01 รายงานการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีข้อมูลตารางดังนี้
ข้อมูลตาแหน่งทางวิชาการ/ระดับการศึกษา 2563
จานวนปริญญาโทที่ไม่มีตาแหน่ง
จานวนปริญญาเอกที่ไม่มีตาแหน่ง
จานวนปริญญาโทที่มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนปริญญาเอกทีม่ ีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนปริญญาเอกทีม่ ีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
รวม

จานวน
44 คน
20 คน
9 คน
10 คน
1 คน
84 คน

แผนพัฒนำบุคลำกร คุณวุฒิที่สูงขึ้น ระยะ 5 ปี ของ พ.ศ. 2560-2564
ปี พ.ศ.
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

ระดับปริญญำเอก
อยู่ระหว่ำงกำร
ผู้ยื่นประสงค์
ลำศึกษำต่อ
ลำศึกษำต่อ
16
14
12
3
11
1
9
1
10 คน

ผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ
2
4
3

จากตารางแผนพัฒนาบุคลากรอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 10 คน
มีผสู้ าเร็จการศึกษา จานวน 1 คน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์
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อำจำรย์ที่อยู่ระหว่ำงศึกษำต่อ จำนวน 9 คน ดังนี้
1. อาจารย์ศุภชัย ภักดี
2. อาจารย์ยุวดี พลศิริ
3. อาจารย์กานต์ กาญจนพิมาย
4. อาจารย์กฤติกา ธรรมวิเศษ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย คาโสภา
7. อาจารย์ลดาวัลย์ ปัญตะยัง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวีย์ พรเอี่ยมมงคล

ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ
ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ
ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ
ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ
ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ
ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ
ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ
ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ
ลาศึกษาต่อในเวลาราชการ

6.1.2 รายงานการพั ฒ นาด้ านต าแหน่ ง ทางวิช าการ คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์
ได้กากับติดตามผลการดาเนินการของบุคลากรที่ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานด้านงานวิจัย
การเขียนตารา และการพัฒนาตนเองด้านการอบรม 2 ครั้ง/ปี โดยได้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เอกสารอ้างอิง 5.1.6-01 รายงานการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 10 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน อาจารย์ ที่ มี ผ ลงานอยู่ร ะหว่าง
พิจารณาผลงานทางวิชาการตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 18 คน และระดับรองศาสตราจารย์
จานวน 1 คน ดังนี้
ปี
พ.ศ.
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

รองศำสตรำจำรย์
อยู่ระหว่ำงกำร ผู้ยื่นขอกำหนด
พิจำรณำ
ตำแหน่ง
1
1
1
2
2
2
2

ผู้ที่ได้รับกำรอนุมัติ
-
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แผนพัฒนำบุคลำกร สู่ตำแหน่งทำงวิชำกำร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
ปี
พ.ศ.
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
อยู่ระหว่ำงกำร ผู้ยื่นขอกำหนด
พิจำรณำ
ตำแหน่ง
2
2
4
26
25
6
26
3
25
1
26

ผู้ที่ได้รับกำรอนุมัติ
5
5
4
14

รำยชื่ออำจำรย์ประจำที่ได้ตำแหน่งทำงวิชำกำร จำนวน 20 คน ดังนี้
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ – สกุล

วันเดือนปีที่บรรจุ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังวาลย์ ตุกพิมาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรสิ ภูมิประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา จันทริย์วงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ เตียเจริญวรรธน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน นาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีชฎา สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวณี ผิวจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรวีย์ พรเอี่ยมมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์

1 มิ.ย.2541
2 มิ.ย.2523
1 มิ.ย.2533
2 ม.ค.2533
27 ก.ย.2554
12 พ.ค. 2552
10 มิ.ย.2529
30 ก.ค. 2533
23 ก.ย.2556
4 เม.ย. 2550
2 ก.ค.2555
1 ก.ค. 2554
1 ก.ค.2554
1 เม.ย. 2552
16 พ.ค. 2534
23 พ.ย. 2552
1 เม.ย. 2552
23 พ.ย. 2552
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19
20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐวิทย์ รัฐกาญจนไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณราย คาโสภา
รศ.ดร.=1 คน
ผศ.ดร=10 คน
ผศ.=9 คน

27 ก.ค. 2558
18 ก.ย. 2532

รำยชื่ออำจำรย์ประจำที่ยื่นตำแหน่งทำงวิชำกำรและอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ จำนวน 19 คน
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ – สกุล
อาจารย์ ดร.จานงค์ จันทร์เขียว
อาจารย์วนมพร พาหะนิชย์
อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ จิตรสายธาร
อาจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี
อาจารย์ ดร.ชัย สมรภูมิ
อาจารย์ ณภัค วุฒิธันศา
อาจารย์ ดร.ศศิธร ศูนย์กลาง
อาจารย์พัชรินทร์ โชคอานวย
อาจารย์ศรัณย์ ศิลาเณร
อาจารย์ ดร.ภัทระ อินทรกาแหง
อาจารย์ ดร.ชาตรี เกษโพนทอง
อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ
อาจารย์อสิ รีย์ ดารงสุนทรธัย
อาจารย์ธิติมา พจนะแก้ว
อาจารย์ญาณิศา สู่ทรงดี
อาจารย์กานต์ กาญจนพิมาย
อาจารย์ ดร.อลงกต เพชรศรีสุก
อาจารย์กาญจนา เถาว์ชาลี
อาจารย์ ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร

วันเดือนปีที่บรรจุ
2 ก.ค. 2555
9 พ.ย. 2537
22 ก.ค. 2534
2 ก.ค. 2555
26 เม.ย. 2547
2 ก.ค. 2555
8 ส.ค. 2537
15 ม.ค. 2552
28 ส.ค. 2555
10 ต.ค. 2539
1 พ.ย. 2534
26 ก.ค. 2531
12 ก.ย. 2554
1 ก.ค. 2554
12 ก.ค. 2554
1 ก.ค. 2554
12 พ.ค. 2552
2 ก.ค. 2555
13 ม.ค. 2536

หมำยเหตุ

6.2 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้ติดตำมแผนกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุน คือ จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน สังกัด คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน 35 คน ประกอบด้วย
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย งบประมาณแผ่ น ดิ น 10 คน พนั ก งานราชการ 2 คน พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
งบประมาณรายได้ 23 คน ได้แก่ พนัก งานงบประมาณรายได้ป ระจ าส านั ก งานคณบดี จ านวน 9 คน
พนักงานประจาอาคาร 10 คน และนักวิชาการศึกษาประจาสาขา 4 คน ตารางดังนี้
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ – สกุล
นางนุตสรา มิง่ มงคล
นางสาวรุจิราพร ศาลางาม
นายศักดิช์ ัย ท่าทอง
นางสาวอุษนีย์ จะมัวดี
นางสาวภทพร ศรีโกตะเพชร
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด
นายอุทัย กาจร
นางปิยนุช ผมพันธ์
นางสาววารุณี วาลีประโคน
นางสาวทองพันธ์ แพใหญ่
นายเอกพงศ์ โภคทรัพย์
นายธนาพล แจ้งสว่างศรี
นายณัฐนันท์ แสงสว่าง
นายอนันต์ แสวงมี
นางสาวศศิธร จันครา
นางสาวภีรมิต สุจินพรัหม
นายพัทธ์ สุทธิประภา
นายปรพล บานเย็น
นางสาวณฐิภาวัล ท่าทอง
นายเกียรติศักดิ์ ยีเ่ ข่ง
นายวัฒนชัย ภาคพรหม
นางสาวอริศรา มีศิลป์
นางสมถวิล โฉมงาม
นางเสนอ นัดดี
นางวิภารัตน์ ประดับ
นายสมพงษ์ ลักธิคุณ
นางวรรณี มีหมดจบ
นางทับทิม วายโศก
นายจักรรินทร์ เหลือล้น
นางพินทอง รุง่ เรืองศรี
นางเฉลียว ขากิจ
นางจุฑากนก เพชรศรีสุก
นายอร่าม มุลาลินน์
นายอดิศักดิ์ ชมดี
นายชนาวัฒน์ จอนจอหอ

หมำยเหตุ
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน

พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาศิลปะ
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาดนตรี
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาดนตรี
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาดนตรี
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6.2.1. รายงานด้านการขอกาหนดตาแหน่งที่สงู ขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการกากับติดตามและขั้นตอนการดาเนินการจัดทา
แบบประเมิ นค่างานตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชานาญการ และระดับ
ชานาญการพิเศษ ของบุคลากรสายสนับสนุนทุกตาแหน่ง ที่สังกัดสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่ อดาเนินการรวบรวมข้อมูล ของหน่วยงานจัดส่งไปยังมหาวิท ยาลัย โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เอกสารอ้างอิง มน 5.1.6-01)
ลาดับ
ที่
1
2
3

ประเภทบุคลากร

จานวน
บุคลากร
ที่มีอยู่
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
10
พนักงานราชการ
2
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
9
รวมจำนวนทั้งสิ้น

การ
ดาเนินการ
จัดส่ง
10
2
9
21 คน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

หมาย
เหตุ

-

ตาแหน่งบุคลากรที่สงั กัดสานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลาดับที่ ตาแหน่งบุคลากรที่สงั กัดสานักงานคณบดี จานวน
การ
อยู่ระหว่าง หมายเหตุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บุคลากร ดาเนินการ ดาเนินการ
ที่มีอยู่
จัดส่ง
1
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
6
6
2
นักวิชาการศึกษา
8
8
3
นักวิชาการการเงินและบัญชี
1
1
4
นักวิชาการพัสดุ
1
1
5
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
1
1
6
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2
2
7
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1
1
8
บรรณารักษ์
1
1
รวมจำนวนทั้งสิ้น
21 คน
6.2.2. รายงานการดาเนินการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ดาเนิ นการก ากั บ ติดตามผลการดาเนิ น การจัด ท าคู่มื อการปฏิ บั ติง านหลั ก ของบุค ลากรในหน่วยงาน
โดยก าหนดให้ บุค ลากรทุ ก ท่ านจัดท าคู่มื อปฏิ บัติ ง านและดาเนิน การจัด ส่ง และเผยแพร่ผ ลงานไปยั ง
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระดับคุณภาพของผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น

159

ลาดับ
ที่
1
2
3

ประเภทบุคลากร

จานวน
บุคลากร
ที่มีอยู่
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
10
พนักงานราชการ
2
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้
9
รวมจำนวนทั้งสิ้น

การ
ดาเนินการ
จัดส่ง
10
2
9
21 คน

อยู่ระหว่าง หมาย
ดาเนินการ เหตุ
-

แผนพัฒนำบุคลำกร สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
(เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนที่จ้ำงจำกงบประมำณแผ่นดิน จำนวน 10 คน)
ปี
พ.ศ.

อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอ
กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

ชำนำญกำร

2560
2561
2562
2563
2564
รวม

3
3
4

10

6.3 ทั้งนี้คณะได้ดาเนินการสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการติดตามผลการอบรม/การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา
บุคลากร หลักฐานการนาเอาความรูท้ ี่ได้รับการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัตงิ าน ดังนี้
ลาดับที่
1

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ว/ด/ปี

โครงการเสวนาจัดการความรู้และ
17 มี.ค.64
แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทา
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรช่วง
ที่ 1 เสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดทารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร ณ ห้อง
ประชุมไพฑูรย์ เพิ่มศักดิ์-มีกุศล
ชัน้ 7 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์

จานวน
การนามาใช้ประโยชน์
ที่อบรม
45 คน 1. ได้แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการจัดทารายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
2.หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมเพื่อ
เที ย บเคี ย งกั บ หลั กสู ต รในสถาบั น
กลุ่ ม เดี ย วกั น โดยมี ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ยืนยัน
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ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

2

การอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตร การ
พัฒนาบทเรียน e-Learning มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ด้วย Moodle ระยะที่ 2
สาหรับผู้สอน ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์กลาง อาคาร 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่
10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 อาคาร44 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมไพฑูรย์
เพิ่มศักดิ์-มีกศุ ล ชั้น 7 อาคาร 38 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการ “การเขียนบทความเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษ”ประจาปีการศึกษา 1/2563

23-26
มิ.ย. 63

จานวน
การนามาใช้ประโยชน์
ที่อบรม
30 คน นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการเรียนการสอน

10-11
ก.พ.64

20 คน นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาหลักสูตร
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เดือน
มี.ค-เม.ย.
64

8 คน

29 ส.ค.63

8 คน

โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
นักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2
อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โครงการบริหารความเสี่ยงระดับหลักสูตร
และคณะณ ห้องประชุมเธียเตอร์
ชั้น 2 อาคาร 38
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

5 ส.ค.63

3

4

5

6

7

ว/ด/ปี

8 ก.ค.63

นาความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองด้าน
คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร

1. บุคลากรในหลักสูตรเข้าใจ
หลักการเขียนบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษ
2. บุคลากรสามารถนาความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาผลงานทางวิชาการ
และปรับใช้ในการสอนของตนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
80 คน คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
78 คน 1.เพื่อให้มีแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับหลักสูตรและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบ
บูรณาการ ที่เป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกัน
2.เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงในระดับหลักสูตรและการ
บริหารความเสี่ยงในระดับคณะ
ลดลง
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ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

8

โครงการเสวนาจัดการความรู้และ
แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการ
จัดทารายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ช่วงที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนการจัดทารายงาน ประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร บนระบบ CHE QA
Online
โครงการอบรมร่วมเรียนรู้ “หลักสูตร
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทางาน
(Cooperative and Work Integrated
Education : CWIE)” ณ อาคาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์
โครงการบริการวิชาการเครือข่ายผู้สอน
ภาษาไทยและภาษาเขมร หัวข้อ ภาษาและ
วรรณกรรมเขมรวิจักษ์ ในวาระครบรอบ 70
ปี ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา ณ ห้องประชุม
พุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การฝึกอบรมตามหลักสูตร การอบรมผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ “ระดับคณะ/
สถาบัน” หลักสูตรที่ 5 (สาหรับผู้ไม่มี
ประสบการณ์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
โครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้อง
โสตวัสดุ 2 ชั้น 4 อาคารสานักวิทยบริการ
ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

9

10

11

12

ว/ด/ปี

จานวน
การนามาใช้ประโยชน์
ที่อบรม
7-8 มิ.ย.64 45 คน นามาใช้ในการวางแผนการทา
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

9-11
พ.ค. 64

15 คน สามารถนาความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ใน
การพัฒนางานในการดาเนินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา

20 ธ.ค.63

4 คน

นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง
และการเรียนการสอน

16-17
พ.ย.63

1 คน

นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร

2 ธ.ค.63

15 คน นาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร

13

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมการรายงาน 15 ต.ค.63
ผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หลักสูตร 4 ปี สถานที่ ห้องช้างเผือก
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

15 คน นาความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองใน
การใช้โปรแกรมรายงานผลฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

14

โครงการอบรม "หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ"
ในรูปแบบออนไลน์

1 คน

28 เม.ย.64

อาจารย์ในหลักสูตรได้แนวทางใน
การพัฒนาตนเองเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ
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ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

15

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สาหรับผู้ที่
ไม่มีประสบการณ์)
การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับหลักสูตร (หลักสูตร 2 สาหรับผู้ไม่มี
ประสบการณ์) รุ่นที่ 31
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงแรมล้านช้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
ทางานที่บ้านด้วย Cisco Webex”

16

17

ว/ด/ปี
29-30
มี.ค. 64

จานวน
การนามาใช้ประโยชน์
ที่อบรม
3 คน พัฒนาบุคลากรทางด้านประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร

24-25
มิ.ย.64

6 คน

พัฒนาบุคลากรทางด้านประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร

4 มิ.ย.64

2 คน

พัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
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7. ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ
และกำรประเมินคุณภำพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะโดยได้นาแนวปฏิบัติและ วิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และระบบ
การประกันคุณภาพศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นกระบวนการประกันคุณภาพทั้งด้านการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เริ่มจาก
1) ขั้นการวางแผนงานโดยคณะแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสานักงานคณบดี บุคลากร กลุ่มงาน
และผู้รับผิดชอบ เป็นคณะกรรมการ มีห น้าที่วางแผนการปฏิบัติงานและการควบคุมการดาเนินงานของ
คณะในแต่ละพันธกิจให้มีคุณภาพ โดยคณะต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนพัฒนาประกัน
คุณภาพของคณะ ดาเนินงานตามแผน ผู้บริหาร กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานของคณะและหลักสูตร
สาขาวิชานาระบบสารสนเทศบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ
และยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานระดับคณะ ระดับหลักสูตรสาขาวิชา และได้นาผล
การดาเนินงานดังกล่าวเข้าสู่การทบทวน พิจารณาดาเนินงานตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ผลการดาเนินงานให้บรรลุพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ขั้นการปฏิบัติบุคลากรในคณะดาเนินการต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้ คณะกรรมการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะควบคุมคุณภาพการดาเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผน และมีคุณภาพ
ตามที่ได้วางแผนไว้
3) ขั้นการตรวจสอบ คณะได้ตรวจสอบคุณภาพการดาเนินงานตามแผนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
โดยการรายงานผลการดาเนินงานของคณะ เพื่อให้งานมีคุณภาพและสาเร็จตามแผนและระบบมีการจัดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีระดับหลักสูตรและระดับคณะ
4) ขั้นปรับปรุง หลักสูตรและคณะรับการประเมินผลคุณภาพการดาเนินงานโดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมิ นคุณภาพ จากนั้นคณะกรรมการดาเนินการประกั นคุณภาพการศึกษาระดับ คณะประเมิ น
แผนการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพทบทวนและปรั บ ปรุ ง ผลการประเมิ น ตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุณ ภาพมี ก ารนาผลการประเมิ นคุณ ภาพไปท าแผนการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ได้ร ะบบก าหนดไว้ ในแผนการปฏิบั ติ ก ารประจ าปี 2564 ภายใต้ชื่ อโครงการส่ง เสริ ม
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาแบ่งกิจกรรมโครงการดังนี้

164

กำรควบคุมคุณภำพ ประกอบด้วย
1) คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ประจาเป็นการศึกษา 2563
2) การประชุมในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
3) การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ
4) ปฏิทินการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2563
5) การประชาสัมพันธ์คู่มือ และการให้คาปรึกษา คาแนะนา การเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร/ระดับคณะฯระบบ Che QA online
6) การลงข้อมูลระบบ CHE QA Online หลักสูตรและคณะ
กำรตรวจสอบคุณภำพ การประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
1) โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ผ่าน
ระบบ CHE QA Online
ช่วงที่ 1 วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2564
และ ช่วงที่ 2 ระดับคณะ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564
2) การตรวจรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะบนระบบ CHE QA Online หลักสูตร
และคณะก่อนส่งมหาวิทยาลัย
3) มีผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4) รายงานผลการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะ เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี (2562-2559)
มำตรฐำน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ผลกำรประเมิน

ปีกำรศึกษำ
2559
2.97
3.68
5
5
5
3.76

ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ
2560
2561
3.00
3.15
3.68
5
5
5
5
5
5
5
4.08
4.14

ปีกำรศึกษำ
2562
4.08
5
5
5
4.50
4.38

ระดับคุณภำพ
ระดับดี

ระดับคุณภำพ
ระดับดี

ระดับคุณภำพ
ระดับดี

ระดับคุณภำพ
ระดับดี

จากตารางรายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพการศึกษาภายในคณะเปรียบเที ยบย้อนหลัง 4 ปี
(2562-2559) ในระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ ดาเนินงานตาม
เกณฑ์คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายในระดับอุ ดมศึกษา พ.ศ.2557 เกณฑ์องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับคณะ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในการดาเนินงานในภาพรวม ผลการประเมิน
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ระดับ คุณ ภาพระดั บ ดี แนวโน้ ม ดี ขึ้น ปีก ารศึ ก ษา 2559 (ค่าเฉลี่ย 3.76 คะแนน) ปีก ารศึก ษา 2560
(ค่าเฉลี่ ย 4.08 คะแนน) ปีก ารศึ ก ษา 2561 (ค่ าเฉลี่ ย 4.14 คะแนน) ตามล าดับ และตัวบ่ ง ชี้ ที่ ต้ อ ง
พัฒ นาการดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินงานตามเกณฑ์คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2563 เกณฑ์มาตรฐานในการประกัน
คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ คณะ 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่ งชี้ ในการดาเนิน งานในภาพรวม ผลการ
ดาเนินงานระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.38 คะแนน) และตัวบ่งชี้ที่ต้องพัฒนาการดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ป ระจ าคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 1.38 คะแนน) ซึ่งคณะได้
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นาปรับปรุงเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอบรมให้ความรู้ ทั้งเป็นมี
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงและมีคลินิกในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีการติดตามและรายงานผลตามไตร
มาสต่อผู้บริหาร เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ใน CHE QA Online
เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ โดยคณะกรรมการบริหารคณะ (ก.บ.) สามารถสืบค้นข้อมูลของคณะ
และหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ บนระบบสารสนเทศฯ พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ การวางแผน การกากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจา โดยส่งรายงานการประเมินตนเองของคณะ รายงาน
ต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน บนระบบ Che QA Online เป็นต้น
เอกสำรอ้ำงอิง
มน 5.2.1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
มน 5.2.1-2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2562
มน 5.2.1-3 แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมิน (Improvement plan)
มน 5.2.1-4 แผนปฏิบัติการประจาปี
มน 5.2.1-5 แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2562
มน 5.2.1-6 โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และคณะ ผ่านระบบ CHE QA Online ช่วงที่ 1 วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2564 และช่วงที่ 2 ระดับคณะ
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564
มน.5.2.1-7 คาสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2563
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เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

:
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
12 เดือน
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64)
ค่าเป้าหมาย
ผล
คะแนน
5 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อ



คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย




ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้

ชื่อ
ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ผศ.พรรณราย คาโสภา
อาจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี
ผศ.เชาวณี ผิวจันทร์
อาจารย์ ดร.จานงค์ จันทร์เขียว

ตำแหน่ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู
รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้จัดเก็บข้อมูล/
รายงาน

นางนุตสรา มิ่งมงคล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
/หัวหน้าสานักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภทพร ศรีโกตะเพชร
นางสาวรุจิราพร ศาลางาม
นางสาวทองพันธ์ แพใหญ่
นางสาวอุษนีย์ จะมัวดี
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด
นางปิยนุช ผมพันธ์
นางสาววารุณี วาลีประโคน
นายเกียรติศักดิ์ ยี่เข่ง
นางสาวณฐิภาวัล ท่าทอง
นายวัฒนชัย ภาคพรหม
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 :
กำรเก็บข้อมูล :
ชนิดของตัวบ่งชี้ :
เป้ำหมำย
:
ประเมิน
ตนเอง


ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรสำขำวิชำ
ปีการศึกษา 2563
กระบวนการ
.....5.... ข้อ

ข้อที่ ประเด็นกำรพิจำรณำ
1



2



3



4



5



6

มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา
มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพือ่ พิจารณาทุก
ภาคการศึกษา
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตรสาขาวิชา และ
รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรสาขาวิชาผ่านองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน

ผลกำรดำเนินกำร
ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการ
ดาเนินงานระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา ตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 6 ข้อ ดังนี้
1. มี ระบบและกลไกในกำรกำกับ กำรด ำเนินกำรประกั นคุณ ภำพหลั กสูต รให้ เป็ นไปตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรสำขำวิชำ
1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ใช้กันเป็นระบบเฉพาะทีม่ หาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นโดยได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากสภามหาวิทยาลัยลงสู่
ระดับคณะ และหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ตามกรอบเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. สมศ.
และ ก.พ.ร.
1.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่นามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ดาเนินการเป็นประจา โดยเริ่มจากการจัดทาวางแผนการดาเนินการ ดาเนินงานตาม
แผน การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา และนาเสนอข้อมูลปี
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การศึกษาทีผ่ ่านมาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจาคณะ โดยที่ประชุม
ให้ข้อเสนอแนะสูก่ ารปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุภารกิจและพันธกิจ 5 ด้าน
1.3 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยได้มี การ
แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบในการกากับการดาเนินการของหลักสูตรร่วมกับอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งของแต่ละหลักสูตรที่คณะเปิดสอน เพื่อดาเนินงานบริหารหลักสูตรทุก
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสู ตร โดยทั้งนี้คณะฯ ได้มีกลไกในการกากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยการกาหนดให้แต่ละหลักสูตร มีการดาเนินตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้ง 6 องค์ประกอบ โดยคณะฯ ได้มี
การควบคุมคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด โดย สกอ. ในการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามคู่มื อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลัก สูตร/คณะ/สถาบันและมีการ
รายงานผลการดาเนินงานของแต่ละหลักสูตร ด้วยการจัดทารายงานสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรเสนอต่อคณบดี
1.4 คณะดาเนินงานมีระบบและกลไกการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานและคณะกรรมการ กากับ ติดตาม การดาเนินงาน รายงานรอบละ 10 เดือน และ12 เดือน
เอกสำรอ้ำงอิง
มน.5.2.1-1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2562
มน.5.2.1-2 คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. มีคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่กำหนดในข้อ 1 และ
รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ
คณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบทีก่ าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
เอกสำรอ้ำงอิง
มน.5.2.3-1 คาสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มน 5.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพือ่
พิจารณา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ
มน.5.2.3-3 รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหลักสูตรสำขำวิชำให้เกิดผลตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรสำขำวิชำ
คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563 งบประมาณประจาปี 2564 แผนงานการจัดการ
เรียนสอนตามภาระงานของหลักสูตร และ คณะสนับสนุนงบประมาณในการตรวจประเมินตนเองระดับ
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หลักสูตร คณะได้จัดระบบแผนงานการปฏิบัติงานประจาปี2564 ประชาสัมพันธ์คู่มือและเป็นทีป่ รึกษาให้
คาแนะให้กับหลักสูตร มีการดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจา
จากนั้นคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะประเมินแผนการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพทบทวนและปรับปรุงผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพมีการนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีการดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจาคณะฯ ได้ระบบกาหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติการประจาปี 2563 ภายใต้ชื่อโครงการส่งเสริมระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาแบ่ง
กิจกรรมโครงการดังนี้
กำรควบคุมคุณภำพ ประกอบด้วย
1) คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ ประจาเป็นการศึกษา 2563
2) การประชุมในการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
3) การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ
4) ปฏิทินการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2563
5) การประชาสัมพันธ์คู่มือ และการให้คาปรึกษา คาแนะนา การเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร/ระดับคณะฯระบบ Che QA online
6) การลงข้อมูลระบบ CHE QA Online หลักสูตรและคณะ
กำรตรวจสอบคุณภำพ การประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
1) โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ผ่าน
ระบบ CHE QA Online ช่วงที่ 1 วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2564 ช่วงที่ 2 ระดับคณะ วันที่ 3-4 สิงหาคม
2564
2) การตรวจรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะบนระบบ CHE QA Online หลักสูตร
และคณะก่อนส่งมหาวิทยาลัย
3) รายงานผลการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
เอกสำรอ้ำงอิง
มน.5.2.3-1 แจ้งยอดงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2564 แผนงาน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา
มน.5.2.3-2 รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
มน 5.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ
4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกำหนดเวลำทุกหลักสูตรสำขำวิชำ และรำยงำนผลกำร
ประเมินให้กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบหมายใหผูรับผิดชอบดาเนินงานตามตัว บงชี้ ตัวชี้วัด ตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งของคณะและระดับหลักสูตร เพื่อดาเนินงานให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
และนาผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา การประเมินคุณภาพหลักสูตร
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ตามกาหนด ข้อ 11 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี รวม
ทั้ ง สิ้น 13 หลั ก สูต ร และได้ จั ดท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การวางแผน ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้น ในแตละปี
การศึ ก ษา โดยวิเคราะห์ และดาเนินการหรือประสานงานกั บ ผู้บ ริห ารของคณะและผู้รับ ผิดชอบตาม
องค์ประกอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงผลมาดาเนินการวางแผนงานทุกองค์ประกอบและให้ดาเนินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาด้านศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ
เอกสำรอ้ำงอิง
มน 5.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเสนอ
เพื่อพิจารณา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ
5. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรสำขำวิชำ
ให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อ เนื่อ ง โดยคณะได้นาการประเมิ นและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับ ปรุง
หลักสูตรทุกปี จานวน 13 สาขาวิชา ตามเงื่อนไขระยะเวลาของหลักสูตร เช่น การรับรองหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และมีการกากับการติดตามให้หลักสูตรสาขาวิชาได้ดาเนินงานรายงานในระดับ
หลักสูตรสาขาวิชาเองทุกหลักสูตร มีแนวโน้มดีขึ้นจากการรายงานการดาเนินการติดตาม ตามองค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการ
หลัก สูตรตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สูตรที่ ก าหนดโดย สกอ. หลัก สู ตรผ่านการประเมิ น 1 3 หลั ก สูต ร
ทุกหลักสูตร "ผ่าน" เกณฑ์ประเมิน
เอกสำรอ้ำงอิง
มน 5.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเสนอ
เพื่อพิจารณา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรสำขำวิชำผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
คณะมีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน โดยคณะ
ได้กำกับติดตำมทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
ปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินทัง้ 15 หลักสูตร ผ่านทั้ง 15 หลักสูตร คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินทัง้ 15 หลักสูตร ผ่านทั้ง 15 หลักสูตร คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
ปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินทัง้ 13 หลักสูตร ผ่านทั้ง 12 หลักสูตร คิดเป็น 92.31
เปอร์เซ็นต์ หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 7.69 คือหลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ไม่ผ่าน ตัวบ่งชี้ 1.1 การกากับมาฐาน ข้อ 11 การ
ปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี
ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินทั้ง 13 หลักสูตร ผ่านทั้ง 13 หลักสูตร คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
ดังนี้
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รายงานผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
กำรกำกับ
มำตรฐำน

ผลประเมิน
ปีกำรศึกษำ
2563

กำรกำกับ
มำตรฐำน

ผลประเมิน
ปีกำรศึกษำ
2562

กำรกำกับ
มำตรฐำน

ผลประเมิน
ปีกำรศึกษำ
2561

1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผ่าน

3.62

ผ่าน

3.70

ผ่าน

3.50

2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผ่าน

4.20

ผ่าน

3.93

ผ่าน

3.93

3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ผ่าน

3.41

ผ่าน

3.58

ผ่าน

3.45

4.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

ผ่าน

3.83

ผ่าน

3.70

ผ่าน

3.76

5.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
7.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์
8.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

ผ่าน

4.12

ผ่าน
ผ่าน

4.10
3.77

ผ่าน

4.00

ผ่าน

3.94

3.75

ผ่าน

3.88

ผ่าน

3.90

9.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์
10.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม
11.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
12.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
*13.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
*14.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
15.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค
รวมคะแนนเฉลี่ย 13 หลักสูตร

ผ่าน

หลักสูตร

ผ่าน

3.82

ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน

3.78

ผ่าน

3.80
3.78

3.80

ผ่าน

3.72

ผ่าน

3.46

ผ่าน

3.79

ผ่าน

3.60

ผ่าน

3.60

ผ่าน

3.97

ผ่าน

3.82

ผ่าน

4.00

ผ่าน

3.39

ผ่าน

3.40

ผ่าน

3.51

ไม่ผ่าน

0 (3.75)

ผ่าน

3.70

ผ่าน

3.46

ไม่ผ่าน

0(3.30)

ผ่าน

3.17

ผ่าน

3.49

ผ่าน

2.64
3.74

ไม่ผ่าน

0 (3.55)
3.45

ผ่าน

3.47
3.66

หมายเหตุ* หลักสูตรที่ขอปิดแบบมีเงื่อนไข ไม่นามาคานวณ
แต่ต้องรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA Online System

เอกสำรอ้ำงอิง
มน.5.2.6-1 รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2563 ยืนยันข้อมูลในระบบ CHE QA Online
เกณฑ์กำรประเมิน:
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562
ปีกำรศึกษำ จำนวนข้อที่ได้คะแนน
2560
2561
2562

1-6 ข้อ
1-6 ข้อ
1-5 ข้อ

ข้อที่ได้คะแนน
1-6 ข้อ
1-6 ข้อ
1-5 ข้อ

คะแนน
ประเมิน
3.41
3.66
3.45

ระดับคุณภำพ
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี

กำรประเมิ นตนเอง/กำรบรรลุเ ป้ำหมำย
ค่าเป้าหมาย
5ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
12 เดือน
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64)



ผล
คะแนน
ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
6ข้อ
5 คะแนน

เอกสำรอ้ำงอิง
หมำยเลขเอกสำร
ชื่อเอกสำร
มน.5.2.1-1
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2562
มน.5.2.1-2
คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มน.5.2.3-1
แจ้งยอดงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินประจาปี 2564 แผนงานโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา
มน.5.2.3-2
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเสนอ
มน 5.1.3-3
เพื่อพิจารณา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ
รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปี
มน.5.2.6-1
การศึกษา 2563 ยืนยันข้อมูลในระบบ CHE QA Online
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน

ชื่อ
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด
นางนุตสรา มิ่งมงคล

ตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
/หัวหน้าสานักงานคณบดี
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ส่วนที่ 4
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
รำยงำนกำรกำกับมำตรฐำน
คณะมีผลการดาเนินการกากับมาตรฐาน(องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดการสอน
ทั้งหมด 13 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร
และปริญญาเอก 1 หลักสูตร
หลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
จานวน 13 หลักสูตร
หลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
จานวน - หลักสูตร
หลักสูตรที่มผี ลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 3 หลักสูตร
หลักสูตรที่มผี ลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี
จานวน 9 หลักสูตร
หลักสูตรที่มผี ลการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
จานวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน มีจานวน 13 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
ของจานวนหลักสูตรทัง้ หมด
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบุว่าคณะจัดระบบประกันคุณภาพอย่างไรที่ทาให้บรรลุผล
ลัพธ์ตามที่คาดหวัง รายงานการประเมินตนเองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดาเนินการประกั นคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
โดยมีองค์ประกอบการดาเนินงาน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน ระดับคณะ
ระดับหลักสูตร ผู้ประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กาหนด ดังนี้
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้กำรดำเนินงำน ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต

3. นักศึกษา

4. อาจารย์

5. หลักสูตรการเรียน การสอน
การประเมินผูเ้ รียน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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มำตรฐำนตัวบ่งชี้กำรดำเนินงำน ระดับคณะ สถำบัน
มำตรฐำน
ด้านผลลัพธ์ผเู้ รียน

ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาเพื่อพัฒนาผลลัพธ์
ผู้เรียน
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
1.7การส่งเสริมสมรรถนะ
ดิจิทัลสาหรับนักศึกษา
1.8 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
2.ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 2.1 ระบบและกลไกการวิจัย
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการ
3.1 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชุมชน หรือสังคม
4. ด้านศิลปวัฒธรรมและความ 4.1 ระบบและกลไกด้าน
เป็นไทย
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย

ตัวบ่งชี้ ระดับสถำบัน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ผเู้ รียน
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษ
1.7การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทลั
สาหรับนักศึกษา
1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม
2.1 ระบบและกลไกการวิจัย
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
3.1 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน
หรือสังคม
4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย
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มำตรฐำน
5. ด้านการบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ
รวม

15 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ ระดับสถำบัน
5.1 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริหาร
5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
5.3 ผลการบริหารของคณะ
5.4 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ
18 ตัวบ่งชี้

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมกำร มีดังนี้
1) ระดับหลักสูตร คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิ นคุณภาพการศึก ษาภายใน ระดับ
หลักสูตร กาหนดไว้ดังนี้
(ก) ผู้ป ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในต้องมีจานวนอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ป ระเมิ นคุณภาพการศึก ษาภายใน ระดับหลัก สูตรที่ ม หาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือ
สถาบันอื่น หรือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดขึ้น ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ประเมิน
จากภายนอกมหาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมี คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กั บสาขาที่ขอประเมิน และเป็นผู้
ประเมินที่ขึ้นชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใน จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ข) กรรมการจากภายในสถาบันต้องไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน
(ค) คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
มีดังนี้
- ระดับ ปริญ ญาตรี คณะกรรมการมี คุณ วุฒิ ป ริญ ญาโทขึ้น ไปหรือ ดารงตาแหน่ง ทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับ ปริญ ญาโท คณะกรรมการมี คุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกขึ้นไปหรือดารงตาแหน่ง ทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป
ทั้ ง นี้ ห ากมี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอาจแต่ ง ตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุก ารได้ไม่ เกิ น 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุก ารคณะกรรมการประเ มิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสถาบันอื่น หรือสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จัดขึ้น
2) ระดับคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ กาหนดไว้ดังนี้
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(ก) ผู้ประเมินต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะหรือ
ระดับสถาบันที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัด หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์หรือสถาบัน
อื่น จัด ขึ้ น จ านวนอย่ างน้ อ ย 3 คน ทั้ ง นี้ ป ระธานกรรมการประเมิ น ต้อ งเป็ น ผู้ ป ระเมิ น จากภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(ข) กรรมการ เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ที่ขึ้นทะเบียนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต้องไม่สังกัดคณะหรือหน่วยงานที่รับ
การตรวจประเมิน
ทั้ ง นี้ ห ากมี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอาจแต่ ง ตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุก ารได้ไม่เกิ นจานวนคณะกรรมการที่ แต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่ ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณ ภาพการศึก ษาภายใน ที่ ม หาวิท ยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสถาบันอื่น หรือ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดขึ้น
3) ระดั บ สถำบั น คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน กาหนดไว้ดังนี้
(ก) ผู้ประเมินต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนอย่างน้อย 5 คน
(ข) ประธานกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ขึ้น
ทะเบี ยนประธานคณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพการศึก ษาภายในของส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
(ค) กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ผ่านการ
ฝึก อบรมหลัก สูตรผู้ป ระเมิ นของส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้
ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ทั้งนี้หากมีความจาเป็นเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
ได้ไม่ เกิ นจ านวนคณะกรรมการที่ แต่งตั้ง ซึ่งเป็น ผู้ที่ ผ่านการอบรมหลัก สูตรเล ขานุก ารคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร์ หรื อ สถาบั น อื่ น หรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดขึ้น
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในรำยหลักสูตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
หลักสูตร
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

อ.1
1.1
ผ่าน

2.2
5

อ.3
อ.4
อ.5
3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4
4 3 3 3 3.33 5.00 0
5
3 3 3 3 5

อ.6
6
4

รวม

2.1
4.72

อ.2

2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผ่าน

4.75

5

4

4

4

4

3.89

5

1.67

5

-

4

4

4

4

5

4

54.64

4.20

ระดับคุณภาพดีมาก

3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ผ่าน

4.33

5

3

3

3

4

5.00

5

5

5

-

3

3

2

2

5

3

45.33

3.49

ระดับคุณภาพดี

4.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์

ผ่าน

4.78 4.11

3

4

3

4

3.89

5

1.67

5

-

4

4

3

3

5

4

49.78

3.83

ระดับคุณภาพดี

5.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ผ่าน

4.72

5

4

4

3

4

3.89

5

1.67

5

-

4

4

4

4

5

4

53.61

4.12

ระดับคุณภาพดีมาก

6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
7.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
8.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์

ผ่าน

4.59

4.2

4

3

3

4

4.44

5

3.33

5

-

4

4

3

5

4

4

51.23

3.94

ระดับคุณภาพดี

ผ่าน

4.5

5

3

4

3

4

5.00

5

5

5

-

3

4

3

3

5

4

50.50

3.88

ระดับคุณภาพดี

ผ่าน

4.67

5

4

4

3

4

1.00

0

0

3

-

4

4

4

4

5

4

50.67

3.90

ระดับคุณภาพดี

ผ่าน

4.4

5

3

3

4

4

3.06

0

4.17

5

-

4

4

3

3

5

4

49.46

3.80

ระดับคุณภาพดี

10.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ผ่าน

4.57

5

3

4

3

3

2.67 5

4

4

4

4

5

0

3

-

3

คะแนน
ผลการประเมิน
เฉลี่ย
47.05 3.62
ระดับคุณภาพดี

49.24 3.79

ระดับคุณภาพดี
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในรำยหลักสูตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร

อ.1

หลักสูตร
11.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
12.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา

1.1

*13.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
*14.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
15.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค

อ.2

อ.3

อ.4

อ.6

อ.5

2.1
4.74

2.2
5

3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4
4 4 3 4 3.89 5
1.67 5
3 4 4 3 5

6
4

คะแนน
เฉลี่ย ผลการประเมิน
51.63 3.97 ระดับคุณภาพดี

ผ่าน

**

**

3

3

2

4

3.33

5

0

5

-

4

4

3

3

5

3

37.33

ไม่ผ่าน

5

5

-**

3

3

4

5.00

5

5

5

-

3

3

3

3

5

3

45.00 (0)3.75 ระดับคุณภาพดี

ไม่ผ่าน

5

3.75 -**

3

3

3

3.85

5

1.56

5

-

2

2

3

3

5

3

39.60 (0)3.30 ระดับคุณภาพดี

ผ่าน

ผ่าน

0

0

**

3

3

3

2.71

5

3.75

หมายเหตุ* หลักสูตรที่ขอปิดแบบมีเงื่อนไขจานวน 2 หลักสูตร ไม่นามาคานวณแต่ต้องรายงานข้อมูลระบบ CHE QA Online System
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2564
-** ยกเลิกตัวบ่งชี้ /ไม่รับการประเมิน

2.08

0

3

3

3

3

5

รวมคะแนนเฉลี่ยเฉพาะหลักสูตร 13 หลักสูตร

3

รวม

3.39

ระดับคุณภาพดี

31.71

2.64

ระดับปาน
กลาง

48.59

3.74

ระดับคุณภาพดี
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1) ระบุผลลัพธ์ด้ำนผู้เรียน ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม ผลลัพธ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย และ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ.2561 โดยระบุตัว
บ่งชี้ที่กำหนดในมำตรฐำนแต่ละด้ำน
2.1) ผลลัพธ์ด้านผูเ้ รียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการดาเนินงานในมาตรฐานที่
1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน จานวน 8 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน
อยู่ในระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
ระดับ
ตัวบ่งชี้ที่
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
คุณภาพ
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาผลลัพธ์
ผู้เรียน
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีตาแหน่งทางวิชาการ

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทลั สาหรับนักศึกษา
1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

6 ข้อ

ตัวหาร

(% หรือ
สัดส่วน)

6 ข้อ

5 คะแนน

ดีมาก

4.46

ดี

1.98

ปรับปรุง
เร่งด่วน

ร้อยละ 30 30*100=35.71
84
35.71*5=4.46
40
ร้อยละ15 20*100=23.80
84
23.80*5=1.98
60

6 ข้อ
6 ข้อ
3 ข้อ

6 ข้อ
6 ข้อ
5 ข้อ

5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2 ข้อ
3.51
คะแนน

4 ข้อ
48.59
13

4.00
3.74

ดี
ดี

คะแนนเฉลี่ย
4.27
ดี
2.2) ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้มีความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่ อาจารย์อย่างสม่ าเสมอ โดยการสนั บ สนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจ กรรมทั้ ง
ทางตรงและทางอ้ อมที่เกี่ ยวกั บ งานวิจัยทั้ง ในและนอกสถาบันเพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒ นางานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
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งานสร้างสรรค์ของมหาวิท ยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ที่ได้รับ งบประมาณทั้ งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย
จานวนทั้งสิ้น 3,202,535 บาท โดยแบ่งเป็น ประเภทแหล่งทุนดังนี้
1) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย จานวน 1,802,535 บาท
2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 1,400,000 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการดาเนินงานในองค์ประกอบ
ที่ 2 การวิจัย จานวน 3 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน อยู่ในระดับดีม าก
รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังต่อไปนี้
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

(% หรือ
สัดส่วน)

6

6 ข้อ

6 ข้อ

4 คะแนน

5

3,202,535
83
21
83

38,584.75
บาท
6.33

5 คะแนน

5

5 คะแนน
4.67
คะะแนน

2.3) ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการ
บริการวิชาการ จานวน 1 มาตรฐาน เกณฑ์ 7 ข้อ มีการดาเนินการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา พบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สุริน ทร์ มี ผ ลการด าเนิน งานในมาตรฐาน ที่ 3 การบริก ารวิชาการ จ านวน 1 ตั วบ่ง ชี้ โดยมี ผ ลการ
ดาเนินงาน 6 ข้อ ผลการประเมินตนเองได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดี ผลการดาเนินงานแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่

เป้าหมาย

3.1 ระบบและกลไกการบริก ารวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม

5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
ระดับคุณภาพ
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
ตัวหาร
(%หรือสัดส่วน)
7 ข้อ
ดีมาก

2.4) ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมู ล และจัดตั้งศูนย์ข้อมูล สารสนเทศด้าน
ศิล ปวัฒ นธรรม เพื่ อ พัฒ นาส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒ นธรรม โดยส่งเสริมและสนับ สนุนให้มี การ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ทอ้ งถิ่นรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งยังสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผ ลการดาเนินงานใน
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จานวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนน
5 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก รายละเอียดผลการดาเนินงานแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ตัวบ่งชี้ที่
4.1 ระบบและกลไก
ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย

เป้าหมาย
5 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
7 ข้อ

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

2.5) มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีระบบการบริหารจัดการและ
ระบบการก ากับ ดูแลคณะ ให้มี ความทั นสมัย รับ ผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความมีประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร และระบบกากับดูแลของสถาบัน
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด การดูแลการบริหารไม่ให้เกิด การทุจริต มี ความโปร่งใส สอดคล้อง
กับหลักนิติธรรมและมีจริยธรรมในการดาเนินการตามพันธกิจทุกด้าน หรือนโยบายด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ล้วนเป็นความรับผิดชอบของระบบการบริหารจัดการของสถาบัน
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ทั้ ง นี้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริห ารจั ด การ โดยปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพของ การ
ดาเนินงานทุก พั นธกิ จให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อาทิ การปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการ ปรับปรุงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้ อ มู ล และการรายงานที่ ถู ก ต้ อ ง ระบบการก ากั บ ดู แ ลที่ โ ปร่ ง ใส ความรั บ ผิ ด และตรวจสอบได้
(Governance Accountability/Organizational Assessment) การบริหารความเสี่ยงและการสร้างความ
เข้ม แข็ง ด้ านการเงิน(การลดต้น ทุ น ต่อ หน่ว ย/ความรับ ผิ ดชอบด้ านการเงิน ) ระบบการก ากั บ ดู แลที่ มี
ประสิทธิภาพ มีการรายงาน ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการดาเนินงานในมาตรฐานที่
5 ด้านการบริหารจัดการ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน อยู่ในระดับ
ดีมาก รายละเอียดผลการดาเนินงานแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่

เป้าหมาย

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรสาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ย

4 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(% หรือ
ตัวหาร
สัดส่วน)
7 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3. หำกกำรดำเนินกำรไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบัน สถำบันอุดมศึกษำมีแผนดำเนินกำร
ปรับปรุงอย่ำงไร
4. และหำกดำเนินกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบันแล้ว สถำบันอุดมศึกษำมีแ นวทำง
พัฒนำให้ดีขึ้นอย่ำงไรทั้งนี้ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน
1) ก ากั บ และให้ แ นวทางหลั ก สู ต รพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การกากับมาตรฐานหลักสูตรให้ ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ทั้งมาตรฐาน
การผลิตจากคุรุส ภา และให้ผ่านเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูตร พร้อมประชุม ทบทวนการดาเนินงานประกั น
คุณภาพการศึก ษาระดับ หลัก สูตร เพื่ อให้ ส ามารถปรับ ปรุง และพัฒ นาหลัก สูตรให้ทั นกั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และหลักสูตรต้องจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง
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ประกันคุณภาพการศึก ษาระดับหลัก สูตร เพื่อพัฒ นาปรับ ปรุงในเรื่องการบริห ารหลักสูตรซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพบัณฑิตทุกหลักสูตร
2) กากับและให้แนวทางหลักสูตร ทบทวนแผน ในส่วนของการกาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
และการใช้ประโยชน์ของแผนงานต่าง ๆ เช่น แผนการพัฒนานักศึกษา แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนบริการวิชาการ และแผนทานุศิลปวัฒนธรรม ให้มีความชัดเจน ตามเกณฑ์ที่ได้กาหนด พร้อมทั้งให้ให้มี
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
3) กากับและให้แนวทางหลักสูตรควรวางระบบการประเมินผลให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ที่เน้น
การประเมินความสาเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ของแผน การบูรณาการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม
การท านุบ ารุง ศิล ปวัฒ นธรรม แผนการใช้ป ระโยชน์ รายงานผลการดาเนิน งานรายงานตามไตรมาสต่อ
หน่วยงานสังกัด
4) กากับและให้แนวทางหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและทันสมัย
มีปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันกับหลักสูตรอื่นภายในหรือภายนอกคณะเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยกาหนด
เป้าหมายความสาเร็จในการพัฒนาหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการวางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริห ารหลัก สูตรเพื่ อ หาแนวทางในการพั ฒ นาหลัก สูตรและการวางระบบผู้ส อนที่ สอดคล้องความความ
เชี่ยวชาญเพื่อจะสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการออกแบบการประเมินผู้เรียนโดย
วิธีการหลากหลาย มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาประเมินผู้เรียน
5) กากับและให้แนวทางหลักสูตรวิเคราะห์ความต้องการความจาเป็นสิง่ สนับสนุนของกลุ่ม
อาจารย์ และนักศึกษา ในประเด็นความพร้อมของสื่อ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน และตารา ที่ใช้ใน
การสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ ที่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการเรียนสอน ลาดับความสาคัญ ลาดับความ
ต้องการ ความจาเป็นต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจ้ ัดทาแผนเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ เปิดโอกาส
ให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
6) มหาวิทยาลัยวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 5
สรุปผลประเมิน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงในระดับ ภู มิ ภ าค เพื่ อแสดงคุณ ภาพของผลการด าเนิน งาน ในรอบปี ก ารศึ ก ษา 2563
ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบ ทั้ง 5 มาตรฐาน
15 ตัวบ่งชี้ มีผลการดาเนินงานในระดับดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน)
ผลการประเมิ นคุณภาพรายตัวบ่ งชี้ในแต่ล ะองค์ ประกอบพบว่ามีตัวบ่ง ชี้ที่มี ผลการดาเนินงานใน
ระดับดีมาก จานวน 10 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.4,1.5,1.6,2.2,3.1,4.1, 4.1,5.1 และ 5.2
ระดับดี จานวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ 1.2, 1.7,1.8 และ 2.1
และระดับต้องปรับปรุง จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตารางที่ 11 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ ประจาปีการศึกษา 2563

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 : ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
1.1 การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รเพื่ อ
พัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2563

ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลการ
ดาเนินการ

คะแนน

ร้อยละ
35.71

5
คะแนน
4.46
คะแนน

ร้อยละ
23.80

1.98
คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ
3 ข้อ

6 ข้อ
5 ข้อ

5
คะแนน
5 คะแนน

2 ข้อ

4 ข้อ

3.51 คะแนน

48.59/13=
3.74

6 ข้อ
ร้อยละ 30

6 ข้อ
30*100

บรรลุ
เป้าหมาย
= บรรลุ
 = ไม่บรรลุ
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1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ร้อยละ 15

20 * 100
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1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลสาหรับ
นักศึกษา
1.8 ผลการบ ริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
โดยรวม
คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน

5 คะแนน





4 คะแนน



3.74 คะแนน
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2563

มาตรฐานที่ 2 : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
2.1 ระบบและกลไกการวิจัย

นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

ตัวตั้ง/ตัวหาร

6 ข้อ
4คะแนน

3,202,535

ผลการ
ดาเนินการ

คะแนน

6 ข้อ

4.00

38,584.75
บาท

5.00

บรรลุ
เป้าหมาย
= บรรลุ
 = ไม่บรรลุ



83
เงินสนับสนุนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25,000 บาท/คน

งบประมาณภายนอก 1,400,000
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ประจาและนักวิจัย

5 คะแนน



งบประมาณภายใน 1,802,535 บาท

21

6.33

บาท

5.00
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ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ค่าน้าหนัก 1.0 จานวน 8 เรื่อง
ค่าน้าหนัก 0.8 จานวน 1 เรื่อง
ค่าน้าหนัก 0.6 จานวน 13 เรื่อง
ค่าน้าหนัก 0.4 จานวน 1 เรื่อง
ค่าน้าหนัก 0.2 จานวน 20 เรื่อง
งานสร้างสรรค์ที่ค่าน้าหนัก 1.0 จานวน - เรื่อง
คะแนนเฉลี่ย 4.67 คะแนน
มาตรฐานที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ
3.1 ระบบและกลไกการบริ ก าร

วิ ช าการเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ชุมชน หรือสังคม

6 ข้อ

คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน
มาตรฐานที่ 4 : ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
6 ข้อ
และวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน

7 ข้อ

5.00

6 ข้อ

5.00
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
ปีการศึกษา 2563

มาตรฐานที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
4 ข้อ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน
5.1.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
5.1.2 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน
5.1.3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
5.1.4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5.1.5 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
5.1.6 การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการแล ะสายสนับสนุน
5.1.7 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
5 ข้อ
หลักสูตรและคณะ
คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน
รวมคะแนนเฉลี่ย 1-5

ตัวตั้ง/ตัวหาร

ผลการ
ดาเนินการ

คะแนน

7 ข้อ

5.00

บรรลุ
เป้าหมาย
= บรรลุ
 = ไม่บรรลุ


1 ข้อ

1 ข้อ

1 ข้อ
1 ข้อ
1 ข้อ
1 ข้อ
1 ข้อ
6 ข้อ

5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
4.55 คะแนน
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ตำรำงที่ 12 วิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ
ผลกำรประเมิน

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย

มำตรฐำน
I
3.22
5.00
-

P
4.80
4.00
5.00
5.00
5.00

O
3.75
5.00
-

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
3.81
4.80
4.38
ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน
ระดับดี ระดับดีมำก ระดับดี

รวม
4.27
4.67
5.00
5.00
5.00

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

4.55 ระดับดีมำก

หมำยเหตุ ตัวบ่งชี้ 1.1 เป็นค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2563 ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ซึ่งมีตัวบ่งชี้
จานวน 15 ตัวบ่งชี้ และสรุปตามมุมมองใหญ่ๆ ได้ดังนี้
มุมมองตำมมำตรฐำน
ผลการประเมินตามเกณฑ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.55
คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน พบว่า
- อยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 2,3,4,5
- อยู่ในระดับดี
จานวน 1 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1
และมุมมองปัจจัย IPO พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน ปัจจัยด้านการนาเข้า (I)
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 3.81 คะแนน การดาเนินงาน
ระดับดี ปัจจัยด้านการกระบวนการ(P) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ค่าเฉลี่ย 4.80 คะแนน การดาเนินงานอยู่ระดับดีมาก และ ปัจจัยด้านผลลัพธ์ (O) ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 4.38 คะแนน การดาเนินงานอยูร่ ะดับดี
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ส่วนที่ 6
ข้อมูลพืน้ ฐำน
CdsName
1.จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
2.จำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง
- ---ระดับปริญญาตรี
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
3.จำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
4.จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
- ---จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ วี ุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ วี ุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ทีม่ วี ุฒิปริญญาเอก

CdsValues
11
1
1
1978
1,956

7
15
84
54
30
64
4420
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CdsName
หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ วี ุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ วี ุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ วี ุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- ---จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
5.คุณวุฒิอำจำรย์ประจำหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
- - --ระดับปริญญาตรี
- - --ระดับ ป.บัณฑิต
- - --ระดับปริญญาโท
- - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- - --ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- - --จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีตาแหน่งศาสตราจารย์
6.จำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ

CdsValues
19
9
10
1
1
84
54
30
20
19
1
20
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CdsName
- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมที่ได้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รบั การจดทะเบียน
- - --ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- - --ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

CdsValues

13

1

8
-

192

CdsName
ตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- - --จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- - -จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
7.กำรมีงำนทำของบัณฑิต
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทงั้ หมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี หลัง
สาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูท้ ี่ประกอบ
อาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทปี่ ระกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงี านทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทมี่ ีกจิ การของตนเองที่มรี ายได้ประจาอยู่แล้ว
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอี่ ุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทเี่ กณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
8.ผลงำนทำงวิชำกำรของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รบั การ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง่
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

CdsValues

0
589
413
333
67
11
2
15,000
4.61
4
1
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- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทา
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
1
- ---ผลงานที่ได้รบั การจดอนุสิทธิบัตร
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
2
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึง่ ไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รบั การจดสิทธิบัตร
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้ หมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
4
9.ผลงำนทำงวิชำกำรของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
-
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- ---จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทา
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ
- ---ผลงานที่ได้รบั การจดอนุสิทธิบัตร
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัทาเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึง่ ไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ---จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ---ผลงานที่ได้รบั การจดสิทธิบัตร
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ---จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
10.นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
4,721.52
- ---ระดับอนุปริญญา
- ---ระดับปริญญาตรี
4,721.52
- ---ระดับ ป.บัณฑิต
-
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- ---ระดับปริญญาโท
- ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- ---ระดับปริญญาเอก
11.จำนวนเงินสนับสนุน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาทีป่ ฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัตงิ านจริง (ไม่นบั รวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12.ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

CdsValues
1,802,535
1,802,535
1,400,000
1,400,000
83
83
1
1
20
20
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานที่ได้รบั การจดอนุสิทธิบัตร
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึง่ ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

CdsValues

1
1
13
13

1
1

-
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- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิจัยทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

CdsValues
8
8
-
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งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

CdsValues
-
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