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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลการ

ด าเนินงานในการพัฒนาการเรียนการสอน ตามนโยบาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
และทิศทางของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้การบริหารงานได้อาศัยหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์แก่
สังคมและประเทศ การเขียนรายงานการประเมินตนเองในกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อิงกับ
มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  ค าอธิบายตัวบ่งช้ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบทั้งหมด 5 องค์ประกอบ 15 ตัวบ่งช้ี ในการด าเนินงานในปีการศึกษา  2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกิจกรรมโครงการหลากหลาย ซึ่งล้วนมุ่งเน้นในการพัฒนาให้นักศึกษาได้
ส าเร็จไปเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณธรรม  ซื่อสัตย์ สุจริต ในการประกอบอาชีพ  ความส าเร็จของโครงการในการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นความ ก้าวหน้าของคณะ  และการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนที่มีคุณภาพ  
เป็นที่ยอมรับของสังคม  
 รายงานการประเมินตนเองเล่มนี้  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุก
ฝ่ายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และหวังเปน็อย่างยิ่งว่า  รายงานการประเมนิตนเองเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายในเล่มนี้ จะเป็นการสะทอ้นศักยภาพการท างานของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป 
 

                                                                    
 
 

                                                                                                                                                                                    

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง) 
   รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 



 

 

สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุปผู้บรหิาร ค 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า 1 
 ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา  
1 
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 แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 6 
 โครงสร้างการบรหิารคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 8 
 รายช่ือผู้บรหิาร กรรมการประจ าคณะ กรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 12 
 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 14 
 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 17 
 จ านวนนักศึกษา 22 
 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกบังบประมาณและอาคารสถานที ่ 23 
 จ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 25 
 การประเมินความพึงพอใจผู้ของใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

26 
 การน าข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา  2562 27 
ส่วนที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ปีการศึกษา  2563 

 
39 

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  39 
 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  39 
 มาตรฐานและตัวช้ีวัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 40 
 ผู้รบัผิดชอบมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 41 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ 44 
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองตามตัวบง่ช้ีระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 45 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 46 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 80 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 103 
 มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 116 
 มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 123 
ส่วนที่ 4 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 173 
ส่วนที่ 5 สรปุผลประเมิน 185 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลพื้นฐาน 189 
  

 



 

 

 
 

  บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ได้ด าเนินงานตามพันธกิจ

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ินมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตตามความต้องการ
ของท้องถ่ินหลายสาขาวิชา รวมทั้งการเข้าถึงชุมชนด้วยการเป็นที่พึ่งด้านการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรร่วมกับองค์กรท้องถ่ินและระดับจังหวัด การบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินการ
ด้านหลักสูตรการศึกษาโดยคณะได้มีการจัดการศึกษารวมทั้งสิ้น 15 หลักสูตร  และมีหลักสูตรที่ขอปิดแบบมีเงื่อน
ระดับปริญญ าโท  จ านวน 2 ห ลักสูตร  คงเหลื อ 13 หลั กสูตร  โดยมีหลักสู ตรในระดับปริญญาตรี
จ านวน 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโท  จ านวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร มีจ านวน
นักศึกษาทั้งสิ้นรวม 1,978 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 1,956 คน ระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 22 คน            
มีบุคลากรสายวิชาการ 84 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 35 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน 119 คน  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดอยู่ในมหาวิทยาลัยประเภท  กลุ่ม ข 
คือ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน          
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2562 มีมาตรฐานการศึกษา 5 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์
ผู้ เรียน มาตรฐานที่  2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่  3 ด้านการบริการ มาตรฐานที่  4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร และก ากับมาตรฐาน  ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ ค าอธิบายตัวบ่งช้ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยมีมาตรฐาน
ทั้งหมด 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งช้ี  ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า (I)  กระบวนการ (P)  และด้านผลลัพธ์ (O) 
สรุปตามมุมมองตามมาตรฐานคุณภาพ ดังนี ้ 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน 
อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 

- อยู่ในระดับดมีาก จ านวน 4 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่  2,3,4,5 
- อยู่ในระดับดี  จ านวน 1 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่  1 

และมุมมองปัจจัย IPO พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน ปัจจัยด้านการน าเข้า (I) ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย  3.81 คะแนน การด าเนินงานระดับดี 
ปัจจัยด้านการกระบวนการ(P) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 4.80 
คะแนน การด าเนินงานอยู่ระดับดีมาก และ ปัจจัยด้านผลลัพธ์ (O) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 4.38 คะแนน การด าเนินงานอยู่ระดับดี 
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ส่วนท่ี 1 
ส่วนน ำ 

 
ประวัติควำมเป็นมำของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรนิทร ์
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ เดิมคือ "วิทยาลัยครูสุรินทร์" ได้รับสถาปนาเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 สังกัดกรมการ
ฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อได้รับการจัดตั้งข้ึนให้เป็นหน่วยงานของวิทยาลัยครูสุรินทร์ ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยให้เรียกช่ือว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าหน้าที่ผลิตนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร   (ปก.ศ.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปก.ศ.สูง) และระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
"สถาบันราชภัฏ" แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครู
สุรินทร์จึงเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสุรินทร์ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และได้รับการ
เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏ ในวันที่  25 มกราคม พ.ศ. 2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงได้ปรับช่ือคณะใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ .ศ. 2538 และในปี 
พ.ศ.2547 ได้จัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 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 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
 โทรศัพท์ /โทรสาร 044-513369 เบอร์โทรภายใน 0305 ,0302 
 
 การจัดการเรียนการสอน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการศึกษาในสาขาวิชา
การศึกษา และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาครุศาสตร
บัณฑิตและปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งมีการพัฒนามาตามล าดับ
ดังนี ้
  พ.ศ. 2519 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) 
   พ.ศ. 2521 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง)  
ในสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ ดนตรีศึกษา 
นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา  และ พัฒนาชุมชน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
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(ค.บ.) สาขามัธยมศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์ 
ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปศึกษา 
 พ.ศ. 2522 นอกจากเปิดสอนสาขาวิชาการศึกษาแล้วยังได้เปิดการเรียนการสอน 
หลักสูตรศิลปะศาสตร์ ระดับอนปุรญิญา (อ.ศศ.) และปริญญาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์  ภาษาอังกฤษ พัฒนาชุมชน ดนตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ และนาฏศิลป์และการละคร 
 พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม รัฐประศาสน
ศาสตร์  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา  
       พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและการพฒันา
ท้องถ่ิน 
 พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์และการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
          พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์ (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
          พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 พ.ศ . 2557 เปิ ดสอนห ลั กสูตรรัฐประศาสนศาสตรมห าบัณ ฑิ ต  (รป .ม .) ส าขาวิชา                          
รัฐประศาสนศาสตร์  
 พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
 พ.ศ. 2559 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่เปิดใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร ระดับปริญญาโทจ านวน 3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 
หลักสูตรรวมทั้งสิ้น จ านวน 15 หลักสูตร  ดังนี ้
 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) สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา   
 6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์  
 7.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) สาขาวิชาการพฒันาสังคม  
 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.) สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ินและภูมิภาค  
 13.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา  
 14.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
 15.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค  
 อย่างไรก็ตามในปี 2562 คณะได้มีการปิดหลักสูตร แบบมีเงื่อนไข 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและภูมิภาค และหลักสูตร 
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ ปี 2563 คณะได้เปิด
หลักสูตรใหมเ่พิ่ม 1 หลกัสูตร คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 

โดยมีผู้บริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ เริ่มจัดตั้ง พ.ศ.2520-2563 ตำมล ำดับ
ดังน้ี 

 
ตำรำงท่ี 1 แสดงล าดับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มจัดต้ัง พ.ศ.2520-2564 
 

ล าดับ      รายชื่อ วันเดือนปี ต าแหน่ง 

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

7 รองศาสตราจารย์บุญยัง หม่ันดี 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 

หัวหน้าคณะวิชา 
คณบดี 
คณบดี 
รักษาการแทนคณบดี 

9 อาจารย์กระจาย  รุ่งเรือง 30 ก.ค. 2546 - 7 ส.ค. 2546  
8 ส.ค. 2546 - 12 มิ.ย. 2548 

รักษาการแทนคณบดี 
คณบดี 

10 รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี  วรรณตรง  13 มิ.ย. 2548 - 7 มิ.ย. 2552   
8 มิ.ย. 2552 - 1 ก.ค. 2552  
1 ก.ค. 2552 - 14 ก.ค. 2556  

คณบดี 
รักษาการแทนคณบดี 
คณบดี 

11 อาจารย์นพฤทธ์ิ  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 

คณบดี 
รักษาราชการแทนคณบดี 
รักษาราชการแทนคณบดี 
คณบดี 
รักษาราชการแทนคณบดี 
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วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ปรัชญำ 
 

วิสัยทัศน์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ุ่งพฒันาความเป็นเลิศทางวิชาการสูส่ังคมแห่งการเรียนรู้ที่

ยั่งยืน เพื่อเป็นคณะช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  
 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพฒันาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ตาม

มาตรฐานสากล 
3. บูรณาการพันธกจิสมัพันธ์สู่ชุมชนและท้องถ่ิน ที่ตอบสนองความต้องการของสงัคมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
4. สร้างมลูค่า สบืสาน สง่เสรมิ ท านุบ ารงุและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล 
5.เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของบุคลากร บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ปรัชญำ 
มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพฒันาสังคมและศิลปวัฒนธรรม 
 
ค่ำนิยม  
คณะมีค่านิยมองค์กร เพื่อพฒันาสูเ่ป้าหมาย คือ HUMAN for D 

 H  =  Happiness  องค์กรแห่งความสุข 
 U  =  Unity   องค์กรที่เป็นเอกภาพ 
 M  =  Management  องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ด ี
 A  =  Activeness  องค์กรที่ขยัน ตั้งใจ ท างานเชิงรุก 
 N  =  New Creation   องค์กรแห่งการสร้างสรรค์สิง่ใหม่  
 FOR  = เพื่อ 
 D  =  Development   องค์กรเพื่อพฒันาองค์ความรูสู้่ทอ้งถ่ิน 
 

วัฒนธรรมองค์กร  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีการท างานแบบมุ้งเน้นผลงาน                      

โดยยึดหลกัการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการพันธกิจเพือ่ร่วมพฒันามหาวิทยาลัยและ
ชุมชนท้องถ่ิน 
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วัตถุประสงค์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ ด าเนินงานตาม 

พันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ มีการเรียนรู้มีทักษะในการท างาน และอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข 
 2.เพื่อผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและสรา้งประโยชน์ให้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
 3. เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
 4. เพื่อบรูณาการและสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกบัการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ 
 5. เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ ระดมทรพัยากรภายในและภายนอก บริหารจัดการใหเ้กิด
ประสิทธิผล 
 

เอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่สากล 

 อัตลักษณ์  
 คุณธรรมน าความรู้ สูส่ัมมาชีพ 
 
 สีประจ ำคณะ  

สีน้ าเงิน 
 
อัตลักษณ์นักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

คิดเป็นท าเป็น  รู้กาลเทศะ  จิตสาธารณะ  มีทักษะการสื่อสาร งามด้วยกิริยาวาจา   
หนักเอาเบาสู้  พร้อมท างาน  เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์

 บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี ้
 1. มีองค์ความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาในวิชาชีพของตน 
 2. มีทักษะในการแกป้ัญหา การวิเคราะหเ์ชิงเหตุผล การเรียนรู้และพฒันาด้วยตนเอง 
 3. มีทักษะในการจัดการ ปฏิบัติงานด้วยตนเอง และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 4. มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
 5. มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์และร่วมพฒันาท้องถ่ิน 
 6. มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลกัคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 7. มีจิตส านึกในการอนรุักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 8. มีภาวะผู้น าและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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แผนยุทธศำสตรค์ณะมนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1  การผลิตบัณฑิตให้เป็นผูม้ีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

เป้ำประสงค์ (Goals)  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ มีการเรียนรู้มี
ทักษะในการท างาน และอยูร่่วมกบัสงัคมได้อย่างสันติสุข 

ตัวชี้วัด (KPI) 
   1. ร้อยละของบัณฑิตที่ไดง้านท าภายใน 1 ปีหลังจบการศึกษา 
   2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑิต 
   กลยุทธ ์
   1. ผลักดันให้เกิดการพฒันาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผูป้ระกอบการ 
   2. ส่งเสรมิให้มกีารสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
   3.พัฒนาเครือข่ายจากภายนอกในการจัดหาหรือน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพือ่ น าไปสู่การสร้างคุณภาพ
ชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถ่ิน 

เป้ำประสงค์ (Goals)  เพื่อผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับและสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
        1. จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถ่ิน 
    2. ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคต่ออาจารยป์ระจ าหรือนกัวิจัย 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
กลยุทธ ์

        1. ส่งเสรมิการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน 
           2. ส่งเสรมิหลักสูตรให้มีงานวิจัยร่วมกบัชุมชนท้องถ่ิน 1 หลกัสูตร 1 ชุมชน 
           3. เพิ่มเป้าหมายและพื้นที่ในการท าวิจัยระหว่างประเทศทีส่อดคล้องกบันโยบายรัฐบาล 
            4. สนับสนุนให้เกิดการจัดต้ังศูนย์ทีป่รึกษาด้านงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3  การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชนและ
ท้องถ่ินเพือ่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของผูเ้รียน ครอบครัว ชุมชนและท้องถ่ินตามศาสตรพ์ระราชา 

เป้ำประสงค์ (Goals) เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการที่มปีระโยชน์ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

ตัวชี้วัด (KPI) 
   1. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนือ่งหลังสิ้นสุดโครงการ 
   2. จ านวนชุมชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบรกิารวิชาการ 
   3. จ านวนโครงการที่ได้รบัการพฒันาอย่างตอเนื่องตามแผนบริการวิชาการ 
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กลยุทธ ์
1. ส่งเสรมิการบรกิารวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน 
2. ส่งเสรมิบรูณาการพันธกจิสมัพันธ์เพือ่แก้ปญัหาความยากจนของประชาชนในท้องถ่ิน 
3. ส่งเสรมิความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง

และผู้อื่น 
4. ส่งเสรมิโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสรมิทุกหลกัสูตรสร้างแหลง่เรียนรู้ภายในชุมชน ท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย และความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม 

เป้ำประสงค์ (Goals)  เพื่อบูรณาการและสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด (KPI) 
1.จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทีท่ าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

หรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพิ่ม 
2. จ านวนกิจกรรมที่ บูรณาการและสร้างมลูค่าเพิม่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกบั

การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ 
กลยุทธ ์

   1. ผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
2. ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาระบบฐานข้อมลู และถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่สาธารณะด้าน

มรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล และ

สร้างสรรค์ใหเ้กิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข 
เป้ำประสงค์ (Goals)  เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ ระดมทรัพยากรภายในและ

ภายนอก บริหารจัดการใหเ้กิดประสิทธิผล 
ตัวชี้วัด (KPI) 

   1. ระดับความส าเรจ็ขององค์กรแห่งความสุข 
   2. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร 
   3. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

4. ร้อยละของการใช้งบประมาณทีเ่ป็นไปตามแผน 
กลยุทธ ์

   1. ส่งเสริมสวัสดิการบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
   2. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรให้มีความเท่าเทียมกัน 
   3. สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาหรือเลื่อนระดับปรับ
เงินเดือนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

4. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรของคณะทกุคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผน การบรหิาร
องค์กร เพือ่สร้างวัฒนธรรมองค์กรแหง่ความสุข 
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กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดอยู่ในมหาวิทยาลัยประเภท 
กลุ่ม ข คือ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี เรื่องมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์  
 
โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะมนษุยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรนิทร์  
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้มีการบริหารงานโดยจัดโครงสร้างหน่วยงานใหส้อดคลอ้ง
กับพันธกิจของคณะฯ โดยประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรที่มีการจัดแบ่งการบริหารองค์กร ออกเป็น งาน
บริหารทั่วไป  งานบริการการศึกษา  และงานพัฒนาบัณฑิต ซึ่งเป็นไปตามประกาศการแบ่งส่วนราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โครงสร้างการบริหารจดัการและโครงสร้างต าแหน่งงาน โดยมีการแบ่ง
โครงสร้างการบริหารที่ประกอบด้วย คณบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีรองคณบดี 5 ต าแหน่ง  
ประกอบด้วย  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา            
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู  และรองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ       
ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กร  นอกจากนั้นยังมีผู้ช่วยคณบดีอีก  1  ต าแหน่ง  ส าหรับ
ฝ่ายบริหารงานประจ า มีหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นหัวหน้า และมีกลุ่มงานที่ข้ึนกับหัวหน้าส านักงาน
คณบดี ประกอบด้วย 
 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  งานธุรการและสารบรรณ งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานแผนงาน แผนยุทธศาสตร์ งานแผนปฏิบัติการ และแผนงาน
งบประมาณ งานการบริหารงานบุคคล งานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน งานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานอาคารสถานที/่ระบบความปลอดภัย 
 กลุ่มงานบริการการศึกษา ซึ่งดูแลงานดังตอ่ไปนี้  งานหลกัสตูร  และบัณฑิตศึกษา งานการเรียน
การสอนและประเมินผล  งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ   งานการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
งานบทความ/วารสาร และการจัดการความรู้ (KM) 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ซึ่งดูแลงานดังต่อไปนี้  งานการพฒันานักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ  งานกิจกรรมนักศึกษา  งานระดมทุนเพือ่การศึกษา  งานสโมสรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า
คณะฯ  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  และงานการจัดการความเสี่ยง 

กลุ่มงานบริการวิชาการ ซึง่ดูแลงานดังต่อไปนี้   การบริการวิชาการตามราโชบายและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ งานการบริการวิชาการอื่น ๆ  งานการพัฒนารายได้ งานห้องสมุด 
งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมและกิจการพเิศษ ซึ่งดูแลงานดงัต่อไปนี้   งานศิลปวัฒนธรรม 
งานสวัสดิการบุคลากร งานวันส าคัญต่าง ๆ /วันนักขัตฤกษ์  งานประชาสมัพันธ์และงานโสตทัศนศึกษา
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ภำพท่ี 1 โครงสร้ำงองค์กรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

บรหิาร 

ส ำนักงำนคณบดี                                                
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

 

งำนบริกำรกำรศึกษำ 

 

งำนพัฒนำนักศึกษำ 

 

งำนบริกำรวิชำกำร 
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งำนบริหำรงำนท่ัวไป 

 

งำนบริกำรกำรศึกษำ 

 

งำนกิจกำรนักศึกษำ 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี                                                
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

คณบดี                                                
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยบริหำร 

รองคณบดีฝ่ำย
วิชำกำร 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วิชำกำรและงำนพัฒนำครู 

รองคณบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
และกิจกำรพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดี 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะ คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

ภำพท่ี 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

บรหิาร 

งำนบริกำรวิชำกำร 

 

งำนศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรพิเศษ 
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                                      ภำพท่ี 3 โครงสร้ำงต ำแหน่งงำนและปฏิบัติงำน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรินทร์ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยบริหำร 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

คณบดี                                                
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริกำร
วิชำกำรและงำนพัฒนำครู 

รองคณบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
และกิจกำรพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี                                                
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 

-งานธุรการและสารบรรณ 

-การเงินและบัญชี 
-พัสดุและการจัดซ้ือจัดจ้าง 

-แผนงาน แผนยุทธศาสตร์  
-แผนปฏิบัติการ และแผนงานงบประมาณ 

-การบริหารงานบุคคล 

-การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

-การประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานอาคารสถานที่/ระบบความปลอดภยั 

 

งำนบริกำรกำรศึกษำ 

-แผนการเรียนการสอน 

-ผลการเรียน 

-งานหลักสูตร 

-การวิจัย 

-การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

-บทความ/วารสาร 

-บัณฑิตศึกษา 

- การจัดการความรู้ (KM) 
 

งำนกิจกำรนักศึกษำ 

-การพัฒนานักศึกษา 

-งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

-งานกิจกรรมนักศึกษา 

-งานระดมทุนเพื่อการศึกษา 

-งานสโมสรนักศึกษา 
-สมาคมศิษย์เก่าคณะฯ 
-งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-การจัดการความเสี่ยง 

 

งำนบริกำรวิชำกำร 

-การบริการวิชาการตาม               
ราโชบายและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

-การบริการวิชาการอ่ืน ๆ  
-การพัฒนารายได้ 
-งานห้องสมุด 
-ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ 
-การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

งำนศิลปวัฒนธรรมและกิจกำร
พิเศษ 

-งานศิลปวัฒนธรรม 

-สวัสดิการบุคลากร 

-วันส าคัญต่าง ๆ /วันนักขัตฤกษ์ 
-งานประชาสัมพันธ์ 

และงานโสตทัศนศึกษา 
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รำยช่ือผูบ้รหิำร กรรมกำรประจ ำคณะ กรรมกำรบรหิำร ชุดปัจจุบัน 
 
  คณะกรรมกำรประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
        1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง                    ประธานกรรมการ 
        2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร     รองประธานกรรมการ 
        3. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน             กรรมการ 
        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  ค าโสภา                         กรรมการ 
        5. อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี                         กรรมการ 
        6. ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ชาวณี ผิวจันทร์   กรรมการ 
        7. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ังวาลย์ ตุกพมิาย         ผู้แทนคณาจารย ์  
        8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา  สุขเกษม                            ผู้แทนคณาจารย ์  
        9. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ทองปลิว                   ผู้แทนคณาจารย ์  
        10.อาจารย์วนมพร  พาหะนิชย์                    ผู้แทนคณาจารย ์  
        11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.เกรียงศักด์ิ เตียเจริญวรรธน์   ผู้แทนคณาจารย ์  
        12. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  มีกุศล           ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   
        13. รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี  วรรณตรง            ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
        14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์  รัตนรวมการ          ผู้ทรงคุณวุฒิ                     
        15. นายเทียม  ศิวะสุข                      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
        16. นายสมนึก  ศูนย์กลาง                                ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
   17. นางนุตสรา  มิ่งมงคล                      เลขานุการ 
 
คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ 
    สังคมศาสตร์   
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน           รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
        3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร        รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
        4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  ค าโสภา       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
        5. อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี                          รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ 
                      งานพัฒนาครู 
        6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์       รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ 
     กิจการพิเศษ 
        7. อาจารย ์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     ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
        12. อาจารย์ยุวดี  พลศิริ             ประธานหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ 
        13. อาจารย์เกษราภรณ์  สุพรรณฝ่าย        ประธานหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์และ 
       การออกแบบ 
        14 อาจารย์ภาณุวัฒน์  พันธโคตร์             ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

เพื่อการสื่อสาร                                        
15 อาจารย์กาญจนา  เถาว์ชาลี               ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

        16. อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  ร่วมพัฒนา       ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสน 
       ศาสตร์  
        17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.เกรียงศักด์ิ เตียเจริญวรรธน์   ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์  
        18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์  ไหวดี          ประธานหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์ 

การพัฒนาภูมิภาค 
        19. อาจารย์ ดร.สรุีย์ฉาย  สุคันธรัต          ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการวิจัย 
     เพื่อพฒันาท้องถ่ินและภูมิภาค 
        20. อาจารย์ ดร.ชาตรี เกษโพนทอง               ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 
     มหาบัณฑิต 
        21. นางนุตสรา  มิ่งมงคล                       รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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หลักสตูรและสำขำวิชำที่เปดิสอน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไดม้กีารจัดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี จ านวน 11 

หลักสูตร  ระดบัปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร ดังตารางที่ 2 
    

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนและรายช่ือหลักสูตร 
 
 

ล ำดับ 
หลักสูตรปริญญำ สำขำวิชำ ปีที่พัฒนำ/ปรับปรุง 

 
สภำมหำวิทยำลัย
อนุมัติเหน็ชอบ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ 
รับทรำบ
หลักสูตร 

1 ครุศาสตรบัณฑิต  
 

1. ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2559 
วันที่ 26 ม.ค. 2559 

16 พ.ค. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2562 
วันที่ 9 เม.ย. 2562 

24 ก.พ. 2563 

2. ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2559 
วันที่ 26 ม.ค. 2559 

15 มิ.ย. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2562 
วันที่ 9 เม.ย. 2562 

15 เม.ย. 2563 

3. สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2559 
วันที่ 16 พ.ค. 2559 

15 มิ.ย. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2562 
วันที่ 9 เม.ย. 2562 

4 พ.ค. 2563 

4. บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2559 
วันที่ 26 ม.ค. 2559 

31 ต.ค. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2562 
วันที่ 9 เม.ย. 2562 

16 เม.ย. 2563 
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ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนและรายช่ือหลักสูตร (ต่อ) 
 

ล ำดับ หลักสูตรปริญญำ สำขำวิชำ ปีที่พัฒนำ/
ปรับปรุง 

 

สภำมหำวิทยำลัย
อนุมัติเหน็ชอบ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ 
รับทรำบ
หลักสูตร 

  5. ดนตรีศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2559 
วันที่ 26 ม.ค. 2559 

29 มิ.ย. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2562 
วันที่ 9 เม.ย. 2562 

16 มิ.ย. 2563 

6. นาฏศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2559 
วันที่ 26 ม.ค. 2559 

28 เม.ย. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2562 
วันที่ 9 เม.ย. 2562 

6 พ.ค. 2563 

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต 7. การพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2555 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
11/2554  
วันที่ 21 ธ.ค. 2554 

20 ส.ค. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2560 
วันที่ 23 มี.ค.2560 

10 พ.ย. 2562 

8. ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2559 
วันที่ 6 พ.ค. 2559 

6 พ.ค. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

อยู่ระหว่างจัดท าเพื่อน าเข้าพิจารณา 
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

3 ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต 

9. ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ 
 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2560  
วันที่ 23 มี.ค. 2560 
 

10 พ.ย. 2562 

4 รัฐประศาสน 
ศาสตรบัณฑิต 

10. รัฐประศาสนศาสตร์ 
 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2559 
วันที่ 6 พ.ค.2559 

12 ต.ค. 2559 

   หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

อยู่ระหว่างจัดท าเพื่อน าเข้าพิจารณา 
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 
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ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนและรายช่ือหลักสูตร (ต่อ) 
 
 

ล ำดับ หลักสูตรปริญญำ สำขำวิชำ ปีที่พัฒนำ/
ปรับปรุง 

 

สภำมหำวิทยำลัย
อนุมัติเหน็ชอบ

หลักสูตร 

วันที่ สกอ 
รับทรำบ
หลักสูตร 

5 นิติศาสตรบัณฑิต 11. นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
3/2559 
วันที่ 6 พ.ค. 2559 

18 ส.ค. 2559 

   หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 

อยู่ระหว่างจัดท าเพื่อน าเข้าพิจารณา 
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ 

6 ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต  
 

12. การวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและภูมิภาค 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2559  
วันที่ 26 ม.ค. 2559 

15 มิ.ย. 2559 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค ได้แจ้งปิดหลักสูตรแบบมี
เงื่อนไข โดยมีนักศึกษาคงค้างอยู่จ านวน 4 คน ซ่ึงอยู่ระหว่างการน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภา

วิชาการ และเตรียมการยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคขึ้น
ทดแทน 

7 ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต  

13. สังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2557 
วันที่ 1 ส.ค. 2557 

สกอ.ให้ปรับปรุง
แก้ไข 

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2563 
วันที่ 17 ม.ค. 2563 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณา
รับทราบ
หลักสูตร 

8 รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  

14. รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2558  
วันที่ 25 มี.ค. 2559 

11 ก.ย. 2558 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้แจ้งปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข โดยมีนักศึกษาคงค้างอยู่
จ านวน 4 คน ซ่ึงอยู่ระหว่างการน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และจัดท าหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ขึ้นทดแทน 

9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค 

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557 

ในคราวประชุมครั้งที่ 
8/2557   
วันที่ 9 มี.ค. 2557 

30 ต.ค. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562 

อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

10 รัฐศาสตรบัณฑิต 16.รัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564 

อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสภาวิชาการ 

ที่มำ : งำนหลักสูตร คณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  
        ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 
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รวมหลักสูตรจ านวน       16 หลักสูตร 
แจ้งปิดหลกัสูตรแบบมีเงื่อนไขจ านวน        2 หลักสูตร  
คงเหลือหลักสูตรจ านวน                14 หลักสูตร 
หลักสูตรพัฒนาข้ึนใหม่เปิดรบันักศึกษาในปีการศึกษา 2564 จ านวน     2 หลักสูตร 
 
จ ำนวนอำจำรย์ และบุคลำกร   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรปฏิบัตหิน้าที่ในส่วนงานต่าง ๆ จ าแนกเป็น
ข้าราชการสายวิชาการ (สายผูส้อน) พนกังานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ(สายผูส้อน) อาจารยส์ัญญาจ้าง 
ผู้เช่ียวชาญ และบุคลากรสายสนบัสนุน ประจ าปกีารศึกษา 2563 บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 84 คน 
 สายสนับสนุน จ านวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 119 คน ดังตารางต่อไปนี ้  

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 84 คน ประกอบด้วย อาจารยข้์าราชการ 23 คน อาจารย์พนักงาน
มหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 60 คน อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) 1 คน          
ดังตารางที่ 3  

 

ตำรำงท่ี 3 แสดงข้อมลูบุคลากรสายวิชาการ  
 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อัชราพร สุขทอง ข้าราชการ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน ข้าราชการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร ข้าราชการ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4 ผูช้่วยศาสตราจารย์พรรณราย ค าโสภา ข้าราชการ   รองคณบดีฝ่ายกิจการศึกษา 
5 อาจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน  

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
7 อาจารย์ ดร.จ านงค์ จันทร์เขียว พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน ผู้ช่วยคณบดี 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ ข้าราชการ (ประธานหลักสูตร) 
9 อาจารย์วนมพร พาหะนิชย์ ข้าราชการ (ประธานหลักสูตร) 
10 อาจารย์ ดร.ชาตรี เกษโพนทอง ข้าราชการ (ประธานหลักสูตร) 
11 อาจารย์เกษราภรณ์  สุพรรณฝ่าย       ข้าราชการ (ประธานหลักสูตร) 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาล  สนิทสันเทียะ     พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.เกรียงศักดิ์  

เตียเจริญวรรธน์    
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 

14 อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  ร่วมพัฒนา      พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
15 อาจารย์ ดร.สุภาสินี  วิเชียร     พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
16 อาจารย์ศุภชัย ภักดี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
17 อาจารย์ยุวดี  พลศิริ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
18 อาจารย์กาญจนา เถาว์ชาลี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
19 อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธโคตร์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน (ประธานหลักสูตร) 
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (ตอ่) 
 

 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พิณศรี ข้าราชการ 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา จันทริย์วงษ์ ข้าราชการ 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  แขรัมย์ ข้าราชการ 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  กูลรัตน์ ข้าราชการ 
24 อาจารย์ ดร.ศศิธร ศูนย์กลาง ข้าราชการ 
25 อาจารย์ ดร.นพฤทธ์ิ จิตรสายธาร ข้าราชการ 

26 อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร ศรีสมบัติ ข้าราชการ 
27 อาจารย์ ดร.ภัทระ อินทรก าแหง ข้าราชการ  
28 อาจารย์ ดร.สนธยา มุลาลินน์ ข้าราชการ 

29 อาจารย์ ดร.ชัย สมรภูมิ ข้าราชการ  
30 อาจารย์ ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร ข้าราชการ  
31 อาจารย์ศุภวัฒน์ ทองน า ข้าราชการ 

32 อาจารย์จตุพร เหลือสนุก ข้าราชการ 

33 อาจารย์บุญทัน พาหา ข้าราชการ 

34 อาจารย์ถิรพิทย์ ถาพรผาด ข้าราชการ 

35 อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ทองปลิว พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

36 อาจารย์ ดร.จิราวรรณ อยู่เกษม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

37 อาจารย์ ดร.อลงกต เพชรศรีสุก  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

38 อาจารย์ ดร.จ.ส.ต.ศฤงคาร กุลุพราหมณ์ กลาสีภรัทวัช พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

39 อาจารย์ ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริส ภูมิประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังวาลย์ ตุกพิมาย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

43 อาจารย์จันจิรา เซ่ียงฉิน   พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
44 อาจารย์สิริลักษณ์ บุ้งทอง   พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

45 อาจารย์ญาณิศา สู่ทรงดี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

46 อาจารย์หทัยรัตน์ จงเสริมตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

47 อาจารย์ ดร.ธงไชย สุขแสวง พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

48 อาจารย์พงษ์พันธ์ พึ่งตน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

49 อาจารย์อัญญา บูชายันต์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน นาดี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐวิทย์ รัฐกาญจนไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

https://mis.srru.ac.th/uocstaffs/staffs/1071
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ (ตอ่) 

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

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 
52 อาจารย์กฤติกา ธรรมวิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

53 อาจารย์สนธยา หยวกจังหรีด พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

54 อาจารย์พัชรินทร์ โชคอ านวย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

55 อาจารย์ลดาวัลย์ ปัญตะยัง พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

56 อาจารย์ศรัณย์ ศิลาเณร พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

57 อาจารย์ธีติมา พจนะแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

58 อาจารย์อรวรรณ เกษแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

59 อาจารย์คนึงนิตย์ อริยะธุกันต์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา สุขเกษม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

61 อาจารย์อิสรีย์ ด ารงค์สุนทรธัย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

62 อาจารย์อนุรัตน์ พรหมฤทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

63 อาจารย์ณภัค วุฒิวธันศา พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

64 อาจารย์ชลิตา ค าหอม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

65 อาจารย์กิติศักดิ์ จันฤาไชย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

66 อาจารย์นิตยา เรืองสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

67 อาจารย์ทองพูล ขุมค า พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

68 อาจารย์กานต์ กาญจนพิมาย พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

69 อาจารย์ภูมิ สาทสินธ์ุ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

70 อาจารย์อรนุช แสงสุข พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

71 อาจารย์ศนิท บาศรี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

72 อาจารย์วรกัญญา แก้วคุ้ม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

73 อาจารย์นาวี รับพร   พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

74 อาจารย์อธิพร ประเทืองเศรษฐ์   พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

75 อาจารย์สันติ  วิลัยสูงเนิน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

76 อาจารย์วิภาวัณย์  สาระทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

77 อาจารย์ศิรประภา   สันตะวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

78 อาจารย์ ดร. อุษา  กลมพันธ์ อาจารย์อัตราจ้างงบรายได้มหาวิทยาลัย 
79 อาจารย์อัจฉรา  สุทธ์ิสนธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
80 อาจารย์ศิรประภา  รัตนรวมการ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
82 อาจารย์ศุภสุดา ผ่องแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
83 อาจารย์จีรัชพัฒน์ ผลเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวีย์ พรเอ่ียมมงคล พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน  

(ลาศึกษาต่อ) 
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จากตารางที่ 3 บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 84 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน 30 คน ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 20 คน  โดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาโทที่ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 34 คน  คุณวุฒิปริญญาเอกที่ไม่มีต าแหน่งจ านวน 20 คน คุณวุฒิปริญญาโทที่มีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 คน คุณวุฒิปริญญาเอกที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน 
คุณวุฒิปริญญาเอกที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน และอาจารย์อัตราจ้าง 1 คน 

 
 บุคลำกรสำยสนับสนุน  

บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 35 คน ประกอบด้วย พนักงาน
มหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 10 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
23 คน ได้แก่ พนักงานงบประมาณรายได้ประจ าส านักงานคณบดี จ านวน 9 คน พนักงานประจ าอาคาร 10 
คน และนักวิชาการศึกษาประจ าสาขา 4 คน ดังตารางที่ 4 

 
ตำรำงท่ี 4 แสดงข้อมลูบุคลากรสายสนับสนุน  
 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 
1 นางนุตสรา  ม่ิงมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

2 นางสาวรุจิราพร  ศาลางาม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

3 นายศักดิ์ชัย  ท่าทอง  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

4 นางสาวอุษนีย์  จะมัวดี  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

5 นางสาวภทพร  ศรีโกตะเพชร พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

6 นางสาววิไลวรรณ  งามฉลาด พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

7 นายอุทัย  ก าจร พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

8 นางปิยนุช  ผมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

9 นางสาววารุณี  วาลีประโคน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

10 นางสาวทองพันธ์ แพใหญ่ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 

11 นายเอกพงศ์  โภคทรัพย ์ พนักงานราชการ 
12 นายธนาพล  แจ้งสว่างศรี พนักงานราชการ 
13 นายณัฐนันท์  แสงสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
14 นายอนันต์ แสวงมี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
15 นางสาวศศิธร  จันครา พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
16 นางสาวภีรมิต  สุจินพรัหม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
17 นายพัทธ์  สุทธิประภา พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
18 นายปรพล  บานเย็น พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
19 นางสาวณฐิภาวัล  ท่าทอง พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
20 นายเกียรติศักดิ์  ยี่เข่ง   พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
21 นายวัฒนชัย ภาคพรหม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงข้อมลูบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) 

 
จากตารางที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 35 คน ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย 

งบประมาณแผ่นดิน 10 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 23 คน ได้แก่ 
พนักงานงบประมาณรายได้ประจ าส านักงานคณบดี จ านวน 9 คน  พนักงานประจ าอาคาร 10 คน และ 
นักวิชาการศึกษาประจ าสาขา 4 คน 
 

22 นางสาวอริศรา  มีศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
พนักงานประจ าอาคาร 2 

23 นางสมถวิล  โฉมงาม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
พนักงานประจ าอาคาร 2 

24 นางเสนอ  นัดดี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
พนักงานประจ าอาคาร 37 

25 นางวิภารัตน์  ประดับ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
พนักงานประจ าอาคาร 37 

26 นายสมพงษ์  ลักธิคุณ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
พนักงานประจ าอาคาร 37 

27 นางวรรณี  มีหมดจบ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
พนักงานประจ าอาคาร 38 

28 นางทับทิม  วายโศก  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
พนักงานประจ าอาคาร 38 

29 นายจักรรินทร์ เหลือล้น พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
พนักงานประจ าอาคาร 38 

30 นางพินทอง  รุ่งเรืองศรี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
พนักงานประจ าอาคาร 38 

31 นางเฉลียว ข ากิจ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ 
พนักงานประจ าอาคาร 38 

32 นางจุฑากนก เพชรศรีสุก พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาศิลปะ 

 
33 นายอร่าม มุลาลินน์  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้สาขาดนตรี 

 
 

34 นายอดิศักดิ์  ชมดี พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาดนตรี 
 

35 นายชนาวัฒน์  จอนจอหอ พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได้ สาขาดนตรี 
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จ ำนวนนักศกึษำ 
 
คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มจี านวนนักศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2563 (2558-2562) ดังตารางที่ 5 
ตำรำงท่ี 5 แสดงจ านวนนักศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปรญิญาตรี 
  

 
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์            
ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2564 
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ข้อมูลพืน้ฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
ข้อมูลด้ำนงบประมำณ 
งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

จ าแนกตามงบประมาณแผ่นดิน, บ.กศ. ,กศ.บป, และงบบัณฑิตศึกษา และงบอื่น ๆ ดังตารางที่ 6 
ตำรำงท่ี 6 แสดงงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ  

ที่มา : กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
 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   ที่ได้รับรวม
ทั้งสิ้น 25,521,545 บาท  งบประมาณใช้ไป 13,456,827.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.73 งบประมาณ
คงเหลือ 12,064,717.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.27% 

ล ำดับ 
 

 

  
ประเภทงบประมำณ 

 
 

ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 
งบที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมำณ
ใช้ไป 

งบประมำ
ณคงเหลือ 

งบที่ได้รับ
จัดสรร 

งบประมำณ 

ใช้ไป 

งบประมำณ 
คงเหลือ 

1 งบประมาณแผ่นดิน 4,053,968 4,029,658.79 24,309.21 7,549,760 5,072,969.83 2,476,790.17 
2 งบประมาณ บ.กศ. 922,198 914,451.24 7,746.76 920,760 243,205.09 677,554.91 
3 งบประมาณ กศ.บป. 98,004 69,321 28,683.00 296,670 40,098 256,572 
4 งบพัฒนาบุคลากร 281,000 242,982 38,018.00 284,000 90,976 193,024 
5 งบบัณฑิต 122,152 122,152 0.00 192,050 192,050 0 
6 งบกลาง มหาวิทยาลัย 529,782.50 529,782.50 0.00 811,099 325,640 485,459 
7 งบพัฒนานิสิตด้านภาษา - - - 38,675 0 38,675 
8 งบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปี

การศึกษา 2563 และ 2564 
    443,500       442,700 800.00 - - - 

9 งบยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราช
ภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

1,984,948 1,984,948 0.00 4,708,431 3,580,529 1,127,902 

10 งบท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(SICE) 191,200 190,600 600.00 - - - 
11 โครงการออมสินยุวพัฒนร์ักษ์ถิ่น 100,000 100,000 0.00 - - - 
12 งบประมาณจากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดสุรินทร์(รายได้
ทรัพยส์ิน) 

600,000 598,000 2,000.00 - - - 

13 งบประมาณมอบทุนการศึกษา 285,000 285,000 0.00 390,100 390,000 100 
14 งบประมาณโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาลัย) 

- - - 10,330,000 3,521,360 6,808,640 

  รวม 9,611,753 9,509,595 102,156.97 25,521,545 13,456,827.92 12,064,717.08 
  คดิเป็นร้อยละ     98.94   52.73 

หมำยเหตุ : * งบประมาณล าดับที่ 1 – 4 งบประมาณที่มหาวิทยาลยัจัดสรรตามแผน งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 7,549,760 บาท งบประมาณรายได ้
จ านวน 1,217,430 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวนทั้งสิ้น 8,767,190  บาท 
                  งบประมาณล าดับที่ 5    งบประมาณบัณฑิต งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรตามเอกสารการขออนุมัติใช้ 
                  งบประมาณล าดับที่ 6 - 14 งบประมาณที่ได้รับการโอนจัดสรรเพ่ิมจากมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องงบรายไดท้รัพย์สิน 
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  ข้อมูลอำคำรสถำนที ่
 อำคำรสถำนที่  
 จ านวนอาคาร สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  ดังตารางที่ 7 
ตำรำงท่ี 7  แสดงจ านวนอาคาร สถานที่ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 
 จากตารางที่ 7  จ านวนอาคาร สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีห้องบรรยาย 
จ านวน 36 ห้องและห้องปฏิบัติการ /ห้องเรียนออนไลน์ จ านวน 9 ห้อง  ประกอบด้วยอาคาร 38  มีห้อง
บรรยาย จ านวน 21 ห้อง ห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนออนไลน์ จ านวน 6 ห้อง อาคาร 2 มีห้องบรรยาย 
จ านวน 11 ห้อง  ห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนออนไลน์ จ านวน 1 ห้อง และอาคาร 37  มีห้องบรรยาย 
จ านวน 4 ห้อง  มีห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนออนไลน์ จ านวน 2 ห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ อาคาร ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน
ออนไลน ์

หมายเหต ุ

1 อาคาร 38 21 6 ห้อง  

2 อาคาร 2 11 1 ห้อง  

3 อาคาร 37 4 2 ห้อง  

รวม 36 9 ห้อง  
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จ ำนวนบณัฑิตที่ส ำเร็จกำรศกึษำ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาและมีงานท าภายในระยะเวลา 

1 ปี ในปีการศึกษา 2563 ดังตารางที่ 8 
ตำรำงท่ี 8 แสดงจ านวนนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษา และมีงานท าภายในระยะเวลา 1 ป ี
 

ล ำดับ หลักสูตร/สำขำวิชำ 
นักศกึษำที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ (คน) 

   นักศึกษำที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ
แล้วมีงำนท ำ
ภำยใน 1 ปี (คน) 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 64 คน 40 คน 
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 60 คน 60 คน 
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 153 คน 102 คน 

4 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

32 คน 10 คน 

5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 30 คน 30 คน 
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 34 คน 23 คน 
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 24 คน 21 คน 

8 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

1 คน 1 คน 

9 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

43 คน 34 คน 

10 
หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 133 คน 84 คน 

11 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 15 คน 8 คน 

รวมนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำและมีงำนท ำภำยในระยะเวลำ 1 ปี 
589 คน 

413 คน 
(70.84%) 

12 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา - - 

13 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

2 คน 2 คน 

14 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

2 คน 2 คน 

15 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 

-- -- 

 รวมนักศึกษำระดับบัณฑิต 4 คน 4 คน 

  รวมทั้งสิ้น 593 คน 417 คน(70.32%) 
ที่มำ : ข้อมูลจำกกำรรำยงำนประเมินตนเองระดบัหลกัสตูร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภฏัสุรินทร์   
ข้อมูล ณ วันที่  27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
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กำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ของใชบ้ัณฑติต่อคณุภำพบณัฑติตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรร์วบรวมข้อมลูการประเมินความพึงพอใจผู้ของใช้บัณฑิตต่อ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2563 จากหลักสูตร 
ดังตารางที่ 9 

 

ตำรำงท่ี 9 แสดงข้อมลูการประเมินความพึงพอใจผู้ของใช้บณัฑิต 
 

ล ำดบั หลักสูตร/สำขำวิชำ 
นักศึกษำที่ส ำเร็จ
กำรศกึษำ (คน) 

ผู้ใช้บัณฑติทีต่อบ
แบบสอบถำม 

ผลประเมิน 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 64 คน 64 4.72 

2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 60 คน 19 4.73 

3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 153 คน 51 4.72 

4 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

32 คน 8 4.59 

5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 30 คน 20 4.33 

6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 34 คน 28 4.78 

7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสงัคม 24 คน 19 4.57 

8 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาทศันศิลป์และการออกแบบ 

1 คน 1 4.74 

9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 43 คน 23 4.67 

10 หลักสูตรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 133 คน 96 4.50 

11 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิาสตร ์ 15 คน 13 4.40 

รวมจ ำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถำมและผลประเมินฯ 
589 คน 

 
341 

(57.89%) 
4.61 

(92.20%) 

12 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา - - - 

13 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 2 คน 2 คน 5.00 

14 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 2 คน 2 คน 5.00 

15 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค - - - 
 รวมนักศกึษำระดบับัณฑติ 4 คน 4 คน 5.00 

  
รวมทั้งสิ้น 

 
593 คน 

 
345 คน 

(58.17%) 
4.67 

(93.40%) 
ท่ีมำ : ข้อมูลจำกกำรรำยงำนประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ข้อมูล ณ วันที่  27 กรกฎำคม พ.ศ. 2564
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กำรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในปกีำรศกึษำ 2562 มำปรับปรุงพฒันำ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แสดงการน าข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 มาปรับปรงุพฒันา  

ดังตารางที่ 10 
 

ตำรำงท่ี 10 กำรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในปีกำรศึกษำ 2562 มำปรับปรุงพัฒนำ 
 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้ำหมำย/ 
ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนท่ี 1  ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 
 
-คณะควรส่งเสริมมาตรการแผน
รายบุคคลในการพฒันาผลงานต าแหนง่
ทางวิชาการ เพิ่มการก ากับติดตามและ
การรายงานผลการก ากับติดตาม (ตัว
บ่งช้ีที่ 1.3 อาจารยป์ระจ าคณะทีม่ี
ต าแหนง่ทางวิชาการ ผลการด าเนนิงาน 
1.38 คะแนน การด าเนินงานต้อง
ปรับปรงุเร่งด่วน) 
-คณะควรก ากับหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ให้รายงานผลงานสมรรถนะด้านดิจทิัล
ส าหรับนักศึกษากอ่นการตรวจ
ประเมินตนเองระดับคณะ และควรมี
การรายงานผลการด าเนินงานการ
ยกระดับพัฒนาสมรรถนะด้านดิจทิัล

 
 
1.1,1.2,1.3,
1.4,1.5,1.7,
1.8,5.2 

-คณะส่งเสริมมาตรการแผน
รายบุคคลในการพฒันาผลงาน
ต าแหน่งทางวิชาการ เพิ่มการก ากบั
ติดตามและการรายงานผลการก ากับ
ติดตาม (ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 1.38 คะแนน   
การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน) 
 

-จัดท าแผนรายบุคคล
ในการพัฒนาผลงาน
ต าแหน่งทางวิชาการ -
ก ากับติดตามใหก้าร
รายงานผลการพฒันา
ผลงานทางวิชาการ
รายบุคคล 

ม.ค.64-พ.ค.64 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
นางสาววารุณี วลีประโคน 
 
 

-คณะก ากับหน่วยงานทีร่ับผิดชอบ
ให้รายงานผลงานสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลส าหรบันักศึกษาก่อนการ
ตรวจประเมินตนเองระดบัคณะ 
และควรมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานการยกระดบัพฒันา
สมรรถนะด้านดิจทิัลต่อ

 ก ากับติตามรายงาน
ผลงานสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลส าหรบันักศึกษา
ก่อนการตรวจประเมิน
ตนเองระดับคณะ และ
น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า

พ.ค.64 - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
นายศักดิ์ชัย  ท่าทอง 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้ำหมำย/ 
ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  
 
-คณะควรก าหนดเป้าหมายในการ
บรหิารจัดการหลกัสูตร ให้มผีลการ
ด าเนินงานอย่างน้อย 3.51 คะแนน 
เพื่อยกระดับหลกัสูตร 

คณะกรรมการประจ าคณะ  
 

คณะ 

-คณะควรก าหนดเป้าหมายในการ
บรหิารจัดการหลกัสูตร ให้มผีลการ
ด าเนินงานอย่างน้อย 3.51 คะแนน 
เพื่อยกระดับหลกัสูตร 

  - รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

มำตรฐำนท่ี 2  ด้ำนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม 
1.ควรเพิ่มการก าหนดนโยบายลงใน
แผนกลยทุธ์ของคณะ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเกณฑป์ระเมินในคู่มอื
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
2. ควรมีการก ากบัติดตามการ
ประเมินผลกระทบของงานวิจัย ดังนี ้
   2.1 จากผู้ท าโครงการวิจัยเพื่อ
ประเมินความส าเรจ็ในการบูรณาการ 
เช่น ต่อยอดงานวิจัยการเขียน

2.1,2.2,2.3 -คณะมอบหมายผู้รบัผิดชอบ
เกี่ยวกับงานมาตรฐานที่ 2  ด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม ประชุมเพิ่ม
การก าหนดนโยบายลงในแผนกล
ยุทธ์ของคณะ เพื่อใหส้อดคล้องกบั
เกณฑ์ประเมินในคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
-คณะมอบหมายผู้รบัผิดชอบก ากบั
ติดตามการประเมินผลกระทบของ
งานวิจัย ดังนี ้
   2.1 จากผู้ท าโครงการวิจัยเพื่อ
ประเมินความส าเรจ็ในการบูรณา
การ เช่น ต่อยอดงานวิจัยการเขียน

  
 

ต.ค.63 

 
 
- 

 
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
นางปิยนุช  ผมพันธ์   
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้ำหมำย/ 
ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

บทความ/การเขียนต ารา/หนงัสอื 
   2.2 จากผู้รบับริการ ในประเด็นการ
น าไปใช้ประโยชน์ เช่น การน าไป
ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และ
ผลกระทบต่อสังคม เช่น ชุมชนเกิด
การรวมกลุม่/ชุมชน   
 
 3. คณะควรน าผลงานวิจัยที่
ด าเนินการเสร็จแล้วและผลงานวิจัยที่
ได้รับการตพีิมพเ์ผยแพร่เสนอทีเ่ว็ป
ไซด์หรือฐานข้อมูลของคณะเพื่อให้
นักศึกษาและบุคคลภายนอกเข้าถึง
และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

บทความ/การเขียนต ารา/หนงัสอื 
   2.2 จากผู้รบับริการ ในประเด็น
การน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การ
น าไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
และผลกระทบต่อสงัคม เช่น ชุมชน
เกิดการรวมกลุ่ม/ชุมชน   
-คณะน าผลงานวิจัยที่ด าเนินการ
เสร็จแล้ว และผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพเ์ผยแพรเ่สนอที่เว็ปไซด์ 
ห้องสมุดส านักวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุรินทร์หรือฐานข้อมลูของ
คณะเพื่อให้นักศึกษาและ
บุคคลภายนอกเข้าถึงและน าไปใช้
ประโยชน์ได ้

 2.2 คณะส่งเสรมิบุคลากรเข้าร่วม
อบรมพัฒนาผลงานวิชาการและ
งานวิจัย ทั้งส่งเสริมกจิกรรมด้าน
การวิจัย ดังนี ้
 

 
 

5 ทุน/เรื่อง 
2 ทุน/เรื่อง 

 

 
 

พ.ย.63 

 
 

100,000บาท 
20,000บาท 

 
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
นางปิยนุช  ผมพันธ์   
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้ำหมำย/ 
ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

  2.2.1 ทุนอุดหนุนงานวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
    -ทุนวิจัยบุคลากรสายวิชาการ 
    -ทุนวิจัยบุคลากร R 2 R สาย
สนับสนุน 
 

    

  2.2.2 โครงการจัดท าวารสารคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ฉบับ
ปีที่ 21 (TCI ฐาน 2) 

เพื่อตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ ระบบออนไลน์
จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
 

6 เดือน/ครั้ง งบประมาณจาก
ผู้ส่งบทความ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
นางปิยนุช  ผมพันธ์   
 

  2.2.3 งานประชุมวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 

1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้เข้าโครงการ 
2) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน 
3) จ านวนผลงานทาง
วิชาการ processing 

80 บทความ 
4) แบบบรรยายระดับชาติ 
80 บทความ 

ส.ค.2564 30,000 บาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
นางปิยนุช  ผมพันธ์   
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้ำหมำย/ 
ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

มำตรฐำนท่ี 3  กำรบริกำรวิชำกำร 
1.ควรเพิ่มการก าหนดนโยบายลงใน
แผนกลยทุธ์ของคณะ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเกณฑป์ระเมินใน 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.ควรจัดท าระบบติดตามด าเนินการ
ตามแผนการบรกิารวิชาการให้ชัดเจน
เพื่อประเมินผลความส าเรจ็ของแผน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ
บริการวิชาการ 

3.1 1.คณะมอบหมายผูร้ับผิดชอบ
ด าเนินการประชุมเกี่ยวกับการ
ก าหนดนโยบายลงในแผนกลยุทธ์
ของคณะ เพื่อใหส้อดคล้องกบั
เกณฑ์ประเมินในคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
2.คณะมอบหมายผูร้ับผิดชอบ
จัดท าระบบติดตามด าเนินการตาม
แผนการบรกิารวิชาการให้ชัดเจน
เพื่อประเมินผลความส าเรจ็ของ 
 

เพื่อติดตามด าเนินการ
ตามแผนการบรกิาร
วิชาการให้ชัดเจน 
เพื่อประเมินผล
ความส าเรจ็ของแผน
ตามตัวบ่งช้ีของแผน
และโครงการบรกิาร
วิชาการ 

มิ.ย.- พ.ค.64 - รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
และงานพัฒนาครู 
นายปรพล   บานเย็น 
นางทองพันธ์ แพใหญ่                  
นายพัทธ์  สุทธิประภา 
นายอุทัย  ก าจร 

3.ควรส่งเสริมให้นกัศึกษาทุกระดับเข้า
ร่วมโครงการบรกิารวิชาการของคณะ
ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น 

 แผนตามตัวบ่งช้ีของแผนและ
โครงการบริการวิชาการ 
ให้มีการรายงานผลการด าเนินการ 
3. ควรส่งเสรมิให้นักศึกษาทกุระดับ
เข้าร่วมโครงการบรกิารวิชาการ
ของคณะที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น 
โดยจัดโครงกำรส่งเสริมดังน้ี 
1. โครงการยทุธศาสตรเ์พื่อ       
การพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี  

 มิ.ย.- พ.ค.64   
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้ำหมำย/ 
ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการในพระราชด าร ิ
3. โครงการมนุษยศาสตร์วิชาการ 
4. การประชุมวิชาการนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ระดบัชาติ  
5. โครงการ 1 ต าบล  
1 มหาวิทยาลัย 

มำตรฐำนท่ี 4  ด้ำนศิลปวัฒธรรม
และควำมเป็นไทย 
1.ควรเพิ่มการก าหนดนโยบายลงใน
แผนกลยทุธ์ของคณะ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเกณฑป์ระเมิน 
ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
2.ควรทบทวนก าหนดตัวบ่งช้ี
ความส าเรจ็ของแผน 
 

4.1 1. คณะมอบหมายให้ผูร้ับผิดชอบ
ก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ของแผน
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ เพื่อให้
สามารถน าผลการประเมินมา
พัฒนาคุณภาพ 
 

เพื่อใหส้ามารถน าผล
การประเมินมาพฒันา
คุณภาพ 

ต.ค-พ.ค.64  รองคณบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
และกิจการพิเศษ 
นายพัทธ์  สุทธิประภา 
นางสาวศศิธร จันครา 
นายณัฐนันท์  แสงสว่าง 

2. คณะมอบหมายให้ผูร้ับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของคณะ จากหลักสูตร 
จากศักยภาพของบุคลากร จาก
กิจกรรม ควรรวมจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพือ่ใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

เพื่อจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพือ่ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ต.ค-พ.ค.64  
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้ำหมำย/ 
ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

3. คณะส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมดังนี ้
3.1 โครงการประชุมสัมมนา
วิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุ
ราชการ  
 
 
 
 

1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เข้า
โครงการ 
 
2) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า3.51 
คะแนน 
3) เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแสดงมทุิตา
จิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

ก.ย.64 50,000 บาท 
 
 

3.2 โครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถี
ไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  

1) จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ80 ของผู้เข้า
โครงการ 
2) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า3.51คะแนน 

ธ.ค.64 40,000 บาท  
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้ำหมำย/ 
ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

3) เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และแสดงมทุิตา
จิตแด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ 
 

3.3 พิธีแซนโฏนตา เพื่อยกระดับมรดก 
ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
 

ต.ค.64   

3.4 โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านนานาชาติ (SICE) 

เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
นานาชาติ 
 
 

ม.ค.64   
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้ำหมำย/ 
ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

 มำตรฐำนท่ี 5  กำรบริหำรจัดกำร 
 1.ควรจัดท าตารางบันทกึผลการ
ติดตามควบคุมความเสี่ยงให้
ครอบคลมุ ล าดับความเสี่ยง มาตรการ
แก้ไขผู้รับผิดชอบวันเวลาควบคุม ผล
การควบคุมและเปรียบเทียบอัตราการ
เพิ่มข้ึน-ลดลงของความเสี่ยงกับปีที่
ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1,5.2 1.1 คณะมอบหมายให้ผูร้ับผิดชอบ
จัดท าจัดท าตารางบันทึกผลการ
ติดตามควบคุมความเสี่ยงให้
ครอบคลมุ ล าดับความเสี่ยง 
มาตรการแก้ไขผู้รบัผิดชอบวัน
เวลาควบคุม ผลการควบคุมและ
เปรียบเทียบอัตราการเพิม่ขึ้น-
ลดลงของความเสี่ยงกบัปทีี่ผ่านมา 
โดยจัดโครงการส่งเสริมระดับคณะ
และหลักสูตรตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจ าปี 2564   

1)เพื่อจัดท าตาราง
บันทึกผลการติดตาม
ควบคุมความเสี่ยงให้
ครอบคลมุ ล าดับความ
เสี่ยง มาตรการแก้ไข
ผู้รบัผิดชอบวัน
เวลาควบคุม ผลการ
ควบคุมและ
เปรียบเทียบอัตราการ
เพิ่มข้ึน-ลดลงของ
ความเสี่ยงกับปทีี่ผ่าน
มา 
 
 

มี.ค-เม.ย.64 
 

 -คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
-รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
หัวหน้าส านักงานคณบดี 
นางสาวภทพร ศรีโกตะเพชร       
นางสาวอุษนีย์ จะมัวดี 
นางสาวรุจิราพร ศาลางาม         
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด 
นางทองพันธ์ แพใหญ่                 
นางสาววารุณี  วาลีประโคน 
นายวัฒนชัย  ภาคพรหม 
นางสาวณฐิภาวัล  ท่าทอง           
นายเกียรติศักดิ์  ยี่เข่ง 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้ำหมำย/ 
ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2.ควรพัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้ให้ครอบคลุมพันธกิจโดยเพิ่ม
ประเด็นความรู้ใหก้ว้างขวาง เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้มสี่วนร่วมและ
เป็นการค้นหาแนวปฏิบัติทีม่ ี
 (Best Practice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1คณะมอบหมายกลุม่งานบรหิาร
ทั่วไปด าเนินการจัดท าพฒันา
กระบวนการการจัดการความรู้ให้
ครอบคลมุพันธกิจโดยเพิม่ประเด็น
ความรู้ให้กว้างขวาง เพื่อเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้มสี่วนร่วมและเป็น
การค้นหาแนวปฏิบัติทีม่ ี
 (Best Practice) 
 
2.2 คณะมอบหมายให้ผูร้ับผิดชอบ
จัดกิจกรรมจัดการความรู้ให้
ครอบคลมุกระบวนการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นรปูธรรม 

1) เพื่อจัดกจิกรรม
จัดการความรู้ให้
ครอบคลมุ
กระบวนการจัดการ
ความรู้อย่างเป็น
รูปธรรม โดย และเพื่อ
ปรับปรงุสมรรถนะการ
ให้บรกิารของบุคลากร
สายสนบัสนุนภายใน
องค์กร โดยจัดกิจกรรม
การจัดการความรูสู้่
แนวปฏิบัติที่ดีของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

มี.ค-เม.ย.64 
 
 
 

- 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมโครงกำรเพื่อกำรด ำเนินกำร 
พัฒนำ/แก้ไข/ปรับปรุง 

เป้ำหมำย/ 
ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

3. ควรจัดท าแผนพฒันาบุคลากรให้
สะท้อนถึงการพัฒนาทกุกิจกรรม อาทิ 
การศึกษาต่อ  การอบรม/การศึกษาดู
งาน การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ทั้ง
สายวิชาการและสายสนบัสนุน 
 
4. ควรจัดท าสรุป/เปรียบเทียบผลการ
ประกันคุณภาพภายในแต่ละปี  
เพื่อสะท้อนถึงพัฒนาการและการน า
ผลสู่การพัฒนา/ปรบัปรุงให้มีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 

3.1 คณะมอบหมายผู้รบัผิดชอบ
จัดท าแผนพฒันาบุคลากรให้
สะท้อนถึงการพัฒนาทกุกิจกรรม 
อาทิ การศึกษาต่อ  การอบรม/ 
การศึกษาดูงาน การเข้าสู่ต าแหนง่
ทางวิชาการ ทั้งสายวิชาการและ
สายสนบัสนุน 
4.1 จัดท าสรปุ/เปรียบเทียบผลการ
ประกันคุณภาพภายในแต่ละปี  
เพื่อสะท้อนถึงพัฒนาการและการ
น าผลสู่การพัฒนา/ปรบัปรุงใหม้ี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

1) มีแผนพัฒนา
บุคลากร 1 แผน 
 
2) รายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อย 2 
ครั้ง /ป ี
 
1) ได้สรุปปรียบเทียบ
ผลการประกันคุณภาพ
ภายในแต่ละปี  
2)ไดพ้ัฒนาการงาน
ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและคณะ การ
น าผลสู่การพัฒนา/
ปรับปรงุใหม้ีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึนอย่างนอ้ย
ได้ผลคะแนน 3.51 
คะแนน 

ม.ค.64-พ.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย-พ.ค.64 
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ส่วนท่ี 2 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ  2563 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย  กลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ  5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งช้ี ทั้งนี้การบริหารงานได้อาศัยประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศ ดังนี ้
 

นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏสุรินทร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ได้ก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. จัดให้มหีลกัสูตรที่มมีาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม 
ปัจจุบัน  โดยการปรบัปรุงหลักสูตรทุก 5  ปี  

2. ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย  มีทักษะด้านการถ่ายทอด  มีสื่อในการถ่ายทอด
ความรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.  มีสื่อตีพิมพ์และสือ่อิเลคทรอนิกส์ต่อเนื่อง  โดยใช้สื่ออุปกรณ์และวิธีการที่ทันสมัยช่วยสอน  
 4.  จัดแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรมใหผู้้เรียนได้รับความรู้คู่คุณธรรม  เช่น   
ศูนย์พัฒนาจิต  วัด  และส านักปฏิบัติธรรม  เป็นต้น 
 5.  ประสานงานกับแหลง่เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในท้องถ่ิน  เพื่อให้ท้องถ่ินมีส่วนร่วมใน 
การจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 6.  สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา 
กระบวนการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
กลไกกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำภำยในคณะมนษุยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ มีการด าเนินงานกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 
          กำรควบคุมคุณภำพ ประกอบด้วย 
 1) ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ประจ าเป็นการศึกษา 2563 
         2) การประชุมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
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         3) การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพระดับคณะ  
         4) ปฏิทินการด าเนินงานประจ าปกีารศึกษา 2563 
         5) การประชาสมัพันธ์คู่มือ และการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า การเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
ระดับหลกัสูตร/ระดบัคณะฯระบบ Che QA online  
         6) การลงข้อมลูระบบ CHE QA Online  หลักสูตรและคณะ  
 
         กำรตรวจสอบคุณภำพ การประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
        1) โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรและคณะ ผ่าน
ระบบ CHE QA  Online  
                  ช่วงที่ 1 วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2564 
                  ช่วงที่ 2 ระดับคณะ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 
         2) การตรวจรายงานประเมินตนเองระดบัหลักสูตรและคณะบนระบบ CHE QA Online หลักสูตร
และคณะก่อนส่งมหาวิทยาลัย 
 
        กำรประเมินคุณภำพกระบวนการบรหิารงานประกันคุณภาพ 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) มีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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มำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ  
 ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรสาขาวิชา และเพิ่มเติมตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการใน
ระดับคณะจ านวนรวม 15 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  

มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจำรณำ 
1. ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน  1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตร

สาขาวิชาเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ผูเ้รียน  
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหนง่
ทางวิชาการ  
1.4 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรี  
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทกัษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ  
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทลั
ส าหรับนักศึกษา 
1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาโดยรวม  

กระบวนการ 
 
ปัจจัยน าเข้า 
 
ปัจจัยน าเข้า 
 
กระบวนการ 
 
กระบวนการ 
 
กระบวนการ 
 
กระบวนการ 
ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 
ร้อยละของอาจารย์ตาม
เกณฑ์ สกอ. 
ร้อยละของอาจารย์ตาม
เกณฑ์ สกอ. 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน 
ระดับหลกัสูตร 

2. ด้ำนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 ระบบและกลไกการวิจัย นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนบัสนุนการวิจัย นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจัย 

กระบวนการ 
 
ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
จ านวนเงินทุนต่อ
อาจารยป์ระจ า 
ร้อยละของผลรวมค่า
น้ าหนักผลงานทาง
วิชาการ 

3. ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำร 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน หรือ
สังคม 

กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
 

4.  ด้ำนศิลปวัฒธรรม
และควำมเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

กระบวนการ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
 

5. ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรสาขาวิชา 

กระบวนการ 
 
 
 
กระบวนการ  

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 
 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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ผู้รบัผดิชอบมำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ระดบัคณะ 
 

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ได้ด าเนินการมอบหมายหน้าทีผู่้
ก ากับตัวบ่งช้ีและผูร้ับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามโครงการสร้างการบริหาร
ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ดังนี ้
      

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
มำตรฐำนท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลกัสูตร
เพื่อพฒันาผลลพัธ์ผู้เรียน 

รศ.ดร.จิรายุ ทรัพยส์ิน นายศักดิ์ชัย  ท่าทอง 
นายเอกพงศ์  โภคทรัพย ์

ตัวบ่งชี้ที1่.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร นางสาววารุณี วลีประโคน 
นายเกียรติศักดิ์  ยี่เข่ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร นางสาววารุณี วลีประโคน 
นายเกียรติศักดิ์  ยี่เข่ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

ผศ.พรรณราย  ค าโสภา นางสาวภีรมิต  สุจินพรหัม 
นายอนันต์  แสวงมี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศกึษาระดับปรญิญา
ตรี 

ผศ.พรรณราย  ค าโสภา นางสาวภีรมิต  สุจินพรหัม 
นายอนันต์  แสวงมี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

รศ.ดร.จิรายุ ทรัพยส์ิน นายเอกพงศ์  โภคทรัพย ์
นายธนาพล  แจ้งสว่างศร ี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสรมิสมรรถนะดิจทิัล
ส าหรับนักศึกษา 

ผศ.พรรณราย  ค าโสภา นายอนันต์  แสวงมี 
นายศักดิ์ชัย  ท่าทอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ผลการบรหิารจัดการหลกัสูตร
โดยรวม 

ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพยส์ิน 

นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด 
นายศักดิ์ชัย  ท่าทอง 

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

รศ.ดร.จิรายุ ทรัพยส์ิน นางปิยนุช  ผมพันธ์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

รศ.ดร.จิรายุ ทรัพยส์ิน นางปิยนุช  ผมพันธ์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

รศ.ดร.จิรายุ ทรัพยส์ิน นางปิยนุช  ผมพันธ์ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
มำตรฐำนท่ี 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน หรือสงัคม 

อาจารย์ ดร.พีรวัส อินทวี นายปรพล  บานเย็น 
นายอุทัย ก าจร  
นางสาวทองพันธ์  แพใหญ่ 

มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

ผศ.เชาวณี ผิวจันทร ์
อ.ดร.จ านงค์ จันทร์เขียว 

นายพัทธ์ สุทธิประภา 
นางสาวศศิธร จันครา 
นายณัฐนันท์  แสงสว่าง 

องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันลักษณ์ของคณะ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 1 พัฒนาแผน 
กลยทุธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT  
โดยเช่ือมโยงกบัวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสยัทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทัง้
สอดคลอ้งกับกลุ่มสถาบันและเอกลกัษณ์ของ
คณะ และพฒันาไปสู่แผนกลยทุธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัตกิารประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลผุลตามตัวบง่ช้ีและเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง  
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร  
  

นางสาวภทพร  ศรีโกตะเพชร
นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 2 ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานกัศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บรหิารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสทิธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร  
 

นางสาวรจุิราพร  ศาลางาม 
นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผน
บรหิารความเสี่ยง ทีเ่ป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปจัจัยเสี่ยงทีเ่กิดจากปจัจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกจิของคณะและ  
ให้ระดบัความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี  
  

นางสาวทองพันธ์  แพใหญ่ 
นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
 



43 
 

 
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ ผู้ก ำกับตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ 
มำตรฐำนท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 4 บริหารงาน
ด้วย หลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง  
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร 
ผศ.พรรณราย  ค าโสภา  
รศ.ดร.จิรายุ  ทรพัย์สิน  
อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี   
ผศ.เชาวณี ผิวจันทร ์  

นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
นางสาวอุษนีย์  จะมัวดี 
นางสาวณฐิภาวัล  ท่าทอง 
นายวัฒนชัย  ภาคพรหม 
นายเกียรติศักดิ์  ยี่เข่ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 5 ค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทัง้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อกัษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัตงิานจริง 

ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร  
รศ.ดร.จิรายุ  ทรพัย์สิน  
 
 

นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด 
นางปิยนุช  ผมพันธ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เกณฑ์ข้อ 6 การก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บรหิารและแผนพฒันาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร  
  

นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
นางสาววารุณี  วาลีประโคน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 เกณฑ์ข้อ 7 ด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
คณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร  
 

นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด 
นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร  
รศ.ดร.จิรายุ  ทรพัย์สิน  

นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด 
นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
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ระบบและกลไกกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ เล็งเห็นความส าคัญของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดก้ าหนดและน าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ มาด าเนินการ ดังนี ้
 1. มหาวิทยาลัยส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไก
พื้นฐานในการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน และ
รองรับการประเมินจากสถาบันและองค์กรภายนอกเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพของการพัฒนาสถาบันสู่สากล 
 2. ทุกหลกัสูตรสาขาวิชาต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
และหลักสูตรวิชาชีพต้องได้รบัการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจากสภาวิชาชีพ 
 3. มหาวิทยาลัยวางระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา และการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
            4. คณะที่มีการจัดการศึกษาร่วมหรือมีความร่วมมอืในการจัดการศึกษากบัหน่วยงานหรือองค์กร
อื่น ต้องมีการวางระบบและกลไกการด าเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะนั้น ๆ 
 5. ส่งเสรมิสนบัสนุนให้มีการศึกษาเรียนรู้ การน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการด าเนินงาน 
เช่น PDCA /PDSA, TQA, EdPEx, ISO, ระบบ 5 ส เป็นต้น  
 6. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกคนทกุสายงานมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานตาม
กระบวนการคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมการปฏิบัตงิานของทกุหน่วยงาน โดยกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบใหทุ้กหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา บุคลากรและองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะ มุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการท างานขององค์กร และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือมี
ผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อน าไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้   
 8. สนับสนุนการน าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับหลักสูตรสาขาวิชา ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุนและระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเช่ือมต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน   
   9. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมลูอันเป็นผลจากการด าเนินการประกันคุณภาพแก่สาธารณะเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม 
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ส่วนท่ี 3 
ผลกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ปกีำรศกึษำ  2563 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ด าเนินงานตามมาตรฐาน และ
ตัวบ่ ง ช้ีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะปีการศึกษา 2563                  
ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งช้ี ได้ผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 
                   

มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ 
1. ด้านผลลพัธ์ผู้เรียน  
 

1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรเพื่อพฒันาผลลพัธ์ผู้เรียน  
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ  
1.4 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทลัส าหรบันักศึกษา 
1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

2. ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม  

2.1 ระบบและกลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนบัสนุนการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

3. ด้านการบรกิาร
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน ชุมชน หรือ
สังคม 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย        

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

5. ด้านการบรหิาร
จัดการ 

5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากบัติดตามผลลัพธ์ตาม พันธกิจกลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
5.2.1 การพัฒนาแผน 
5.2.2 การเงิน 
5.2.3 การบรหิารความเสี่ยง 
5.2.4 การจัดการความรู้  
5.2.5 ระบบสารสนเทศ  
5.2.6 การพัฒนาบุคลากร 
5.2.7 การประกันคุณภาพภายใน 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
5 มำตรฐำน  15  ตัวบ่งชี้ 
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   มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลพัธผ์ู้เรียน  
 
        ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ไดส้่งเสริม
ให้เกิดการเติบโตของสถาบันอุดมศึกษาและเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากข้ึน จึง
เน้นหลักสูตรที่มี คุณภาพ และตรงกับศักยภาพของคณะสร้างหลักสูตรที่ทันสมัยเน้นทักษะที่เป็นที่ต้องการ 
ปรับหลักสูตรเน้นสมรรถนะตอบสนองความต้องการในระยะสั้น ปรับเส้นทางการเข้าถึงบริการอุดมศึกษาที่
หลากหลาย (Multiple Tracks) ปรับปรุงความสามารถด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งประเมินขีดความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา ปรับปรุงทุก
หลักสูตรเพื่อให้ทันกับทิศทางของการพัฒนาประเทศไทยในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) ภายใต้การควบคุมก ากับ
การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานวิชาชีพที่ประกาศใช้ในขณะนั้น รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีตัว
บ่งช้ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ด าเนินงาน จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 

  ตัวบ่งช้ีที่ 1.8  ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์มผีลการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 

1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน จ านวน 8 ตวับ่งช้ี โดยมีผลการประเมนิตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน อยู่ใน
ระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแสดงดงัต่อไปนี้  
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ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรเพื่อพฒันาผลลพัธ์
ผู้เรียน  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 30 30*100=35.71 
84 

4.46 ดี 

35.71*5=4.46 
  40 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

ร้อยละ15 20*100=23.80 
84 

 
1.98 

 
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 23.80*5=1.98 

60 
1.4 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก 
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทกัษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  

3 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ดีมาก 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทลัส าหรบันักศึกษา 2 ข้อ 4 ข้อ 4 ดี 
1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   3.51 

คะแนน 
48.71 3.75 ดี 

13 
คะแนนเฉลี่ย 4.27 ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   :   กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรเพ่ือพัฒนำผลลัพธ์ผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้    :   กระบวนการ 
เป้ำหมำย    :   6 ข้อ  
 
ประเมิน
ตนเอง 

ข้อท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 1 คณะมีการก าหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต การพัฒนาผูเ้รียนที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสงัคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประเทศ ตามระดบัความเช่ียวชาญตามศาสตร์ของคณะ 

 2 คณะมีระบบและกลไก ก ากบัการพัฒนาหลักสูตรจนสามารถเปิดหลักสูตรที่ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของประเทศโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน สงัคม
และสถานประกอบการ โดยมีกระบวนการรบัฟงัและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้มสี่วนได้ส่วน
เสียเพื่อค้นหาความต้องการและข้อก าหนดด้านหลักสูตร 

 3 คณะมีหลกัสูตรหรือรายวิชาที่เป็นความร่วมมือกบัสถานประกอบการ/หน่วยงานผู้ใช้
บัณฑิต ขยายไปยังท้องถ่ินชุมชน หรือหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตรท์ั้งระดับปรญิญา
บัณฑิตหรือระดับบัณฑิตศึกษาในแตล่ะคณะ 

 4 ทุกหลักสูตรต้องมีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่ครอบคลมุทั้ง 3 ด้าน ซึ่งก าหนดใน
มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา ได้แก่ การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม  
และพลเมอืงทีเ่ข้มแข็ง ใหส้อดคล้อง กับวิสัยทัศน์ และจุดเนน้ของหลักสูตร 

 5 มีระบบการก ากบัติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดบัอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ และรายงาน
การด าเนินการตามผลลัพธ์ผูเ้รียนทั้ง 3 ด้าน ส าหรบัผูเ้รียนที่อยู่ในระบบการศึกษา
แบบใหป้รญิญา และรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการประจ าคณะ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 90 วัน นับแต่สิ้นปีการศึกษา 

 6 มีการทบทวนผลการด าเนินการและน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ มา
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดการพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียนยิ่งขึ้น   

 
ผลกำรด ำเนินกำร  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้วาง
ระบบและกลไกการบรหิารจัดการหลกัสูตรเพือ่พัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน โดยมผีลการด าเนินงานครบ 6 ข้อ 
ดังนี้  
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 1. คณะมีกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรผลิตบัณฑิต กำรพัฒนำผู้เรียนที่ตอบสนอง
ยุทธศำสตร์ชำติ ควำมต้องกำรจ ำเป็นของสังคม ชุมชน ภำครัฐ ภำคเอกชน และประเทศ ตำมระดับ
ควำมเชี่ยวชำญตำมศำสตรข์องคณะ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรก์ าหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต การพัฒนาผู้เรียน
ที่ตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประเทศ ตาม
ระดับความเช่ียวชาญตามศาสตร์ของคณะดังต่อไปนี ้
 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ 
  ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์  
  ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาท้องถ่ินสร้างสรรค์ คุณภาพท้องถ่ินและสังคมอย่างยัง่ยืนขับเคลื่อน 
คุณภาพการวิจัย การเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนทอ้งถ่ินอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพฒันาครู พัฒนาคุณภาพการผลิตและพฒันาครทูี่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
และมจีิตวิญญาณความเป็นครูทีส่อดคล้องกบัความต้องการของท้องถ่ิน 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา คุณภาพอาจารย์คุณภาพ
บัณฑิตการจัดการเรียนการรู้ ส าหรับศตวรรษที่ 21 
  ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ 
                 เพื่อสนับสนุนใหม้หาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าและพฒันาท้องถ่ิน 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตรจงึสอดคล้องกับ  
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
                1. แสวงหาความจรงิเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ภูมิปัญญาไทยและภูมิปญัญาสากล 
                2. ผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มจี านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
                3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความส านึกและความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
และของชาติ 
                4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
   เอกสำรอ้ำงอิง  
   1.1 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามพระราโชบายระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
   1.2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรบัปรุง 
พ.ศ. 2563 
   1.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ.2560 – 2564) 
   1.4 แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
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 2. คณะมีระบบและกลไก ก ำกับกำรพัฒนำหลักสูตรจนสำมำรถเปิดหลักสูตรท่ีตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์ชำติ และควำมต้องกำรของประเทศโดยกำรมสี่วนร่วมของชุมชน สังคมและสถำน
ประกอบกำร โดยมีกระบวนกำรรับฟังและสรำ้งปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือค้นหำควำม
ต้องกำรและข้อก ำหนดด้ำนหลักสูตร 
   

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีระบบกลไก ก ากบัการพัฒนาหลักสูตรจนสามารถเปิด
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของประเทศโดยด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรือ่ง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่าง ๆ  สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการหลักสูตร พ.ศ. 2562   
  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมและสถานประกอบการ โดยมีกระบวนการรับฟังและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อค้นหาความต้องการและข้อก าหนดด้านหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ด าเนินการโดยการจัดท าโครงการเสวนาวิพากษ์หลักสตูรส าหรับหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนใหม่ 
และหลักสูตรที่ครบวาระในการปรับปรุง (ภายในระยะเวลา 5 ปี) และพิจารณาเชิญตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาเอก ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาผู้ที่ก าลังศึกษา และบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา 
นอกจากคณาจารย์ในสาขาวิชา เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
โดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อเนื้อหาสาระรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน และข้อมูลอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
   เอกสำรอ้ำงอิง  
  2.1 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามพระราโชบายระยะ  
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
   2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561   
 
   2.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 
2558   
   2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558   
   2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขา 
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. 2562 
   2.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
   2.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
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   2.8 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 
   2.9 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
นิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 
   2.10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
  2.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบรหิารจัดการ
หลักสูตร พ.ศ. 2562  
   2.12 ปฏิทินและแนวปฏิบัติการด าเนินการจัดท ารายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์  
   2.13 หนังสือเชิญวิทยากรเสวนาวิพากษ์หลักสูตร  
   2.14 รายงานการประชุมเสวนาวิพากษ์หลักสูตร  
 
 3. คณะมีหลักสูตรหรือรำยวิชำท่ีเป็นควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร/หน่วยงำนผู้ใช้บัณฑิต
ขยำยไปยังท้องถิ่นชุมชน หรือหลักสูตรแบบบูรณำกำรศำสตร์ท้ังระดับปริญญำบัณฑิตหรือระดับ
บัณฑิตศึกษำในแต่ละคณะ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่ เป็นความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ/หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ โดยการประชุมสัมมนาร่วมรับฟังความคิดเห็นแล ะ      
ยกร่างหลักสูตรเพื่อจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ร่วมกันกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญในสาขา
วิชาเอก และผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อใช้จัดการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผ่านผู้ใช้บัณฑิตในสถานศึกษาต่าง  ๆ ในพื้นที่
ท้องถ่ินและชุมชน และมีหลักสูตรที่มีลักษณะการบูรณาการศาสตร์ คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์             
   เอกสำรอ้ำงอิง  
  3.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา 
  3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขา 
ครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ป)ี พ.ศ. 2562 
 
 4.  ทุกหลักสูตรต้องมีกำรก ำหนดผลลัพธ์กำรเรยีนรู้ท่ีครอบคลุมท้ัง 3 ด้ำน ซึ่งก ำหนดใน
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ได้แก่ กำรเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ผู้ร่วมสรำ้งสรรค์นวัตกรรม และ
พลเมืองท่ีเข้มแข็ง ให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ และจุดเน้นของหลักสูตร 
 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง  
3 ด้าน ซึ่งก าหนดในมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยสอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
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. เป็นผูร้่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทกัษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบรูณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อพฒันาหรือแก้ไขปญัหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการ รูเ้ท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าใหก้ับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ  
   3. เป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็ง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่า
และรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลงัเพื่อสร้างสรรค์การพฒันาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยัง่ยืนทั้งใน
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. มีระบบกำรก ำกับติดตำมหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ  
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติระดับอุดมศึกษำ และมำตรฐำนวิชำชีพ และรำยงำนกำรด ำเนินกำรตำม
ผลลัพธ์ผู้เรียนท้ัง 3 ด้ำน ส ำหรับผู้เรียนท่ีอยู่ในระบบกำรศึกษำแบบให้ปริญญำ และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ อย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้งภำยใน  90 วัน นับแต่สิ้นปีกำรศึกษำ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการก ากับติดตามหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ 
และรายงานการด าเนินการโดยใช้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาจากข้อมูลในรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในแต่
ละปีการศึกษา  
  เอกสำรอ้ำงอิง 
  5.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา 
  5.2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
 6. มีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรและน ำข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ  
มำปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรให้เกิดกำรพัฒนำผลลัพธ์ผู้เรียนยิ่งขึ้น   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีมีการทบทวนผลการด าเนินการและน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิดการพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน
ยิ่งขึ้น โดยหลักสูตร/สาขาวิชาพิจารณาข้อมูลจากการด าเนินงานหลักสูตรในรอบปีการศึกษาจัดท าข้อมูลใน
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และผ่านกระบวนการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละปีการศึกษา และน าผล
การประเมินดังกล่าวเข้าพิจารณาเตรียมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียนต่อไป 
 เอกสำรอ้ำงอิง  
   6.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา 
  6.2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 11 สาขาวิชา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

ค่า
เป้าหมาย 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย  
   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

6 ข้อ 6ข้อ คะแนน 
 

รำยกำรหลักฐำน 

 
 

เอกสำรอ้ำงอิง  ชื่อเอกสำร 
1.1, 2.1 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพฒันาท้องถ่ินตามพระราโชบายระยะ 

20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
1.2 แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2563 
1.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ.2560 – 2564) 
1.4 แผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ 
2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
2.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 
2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 
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เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสีป่ี) พ.ศ. 2562 
2.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
2.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
2.8 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 
2.9  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  

สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 
2.10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
2.11 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารจัดการ

หลักสูตร พ.ศ. 2562 
2.12 ปฏิทินและแนวปฏิบัตกิารด าเนินการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  

(มคอ.2) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

2.13 หนังสือเชิญวิทยากรเสวนาวิพากษ์หลักสูตร 
2.14 รายงานการประชุมเสวนาวิพากษ์หลักสูตร 
3.1 รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา   
3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
4.1 รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา 
4.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
5.1 รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา 
5.2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
6.1 รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 11 สาขาวิชา    
6.2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 11 สาขาวิชา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 :   อำจำรย์ประจ ำสถำบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :   ปัจจัยน าเข้า 
เป้ำหมำย  :   ร้อยละ ....30..... 
เกณฑ์กำรประเมิน :  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยใช้เกณฑ์เฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
ก าหนด ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป 
 
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

ปีกำรศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน ระดับคุณภำพ 
2560 29.21 3.65 ดี 
2561 34.09 4.26 ดี 
2562 38.82 4.85 ดีมาก 

 
ผลกำรด ำเนินงำน : ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารยป์ระจ า
ทั้งหมดจ านวน......84.....คน อาจารยป์ระจ าทีป่ฏิบัติงานจรงิ เกิน 6 เดือน จ านวน .....84...คน และมี
อาจารยล์าศึกษาต่อจ านวน ...1...คน โดยอาจารยป์ระจ ามีวุฒิดังนี้  
 1) คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน ........-..........คน  คิดเป็นร้อยละ ........-............... 
 2) คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า จ านวน......54.............คน คิดเป็นร้อยละ 64.28 
 3) คุณวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเท่าจ านวน......30...........คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพยส์ิน รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
/รายงาน 

นายเอกพงศ์ โภคทรพัย ์ นักวิชาการศึกษา 
นายศักดิ์ชัย ท่าทอง นักวิชาการศึกษา 



56 
 

 
 

      จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
    จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
               ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

สูตรกำรค ำนวณ  
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   
 
          
 
 
  =. 30 * 100 = 35.71  
   84 
   2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
     
         
       
                   = 
 
 
 
  = . 35.71 * 5 = 4.46  
   40 
กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่าเป้าหมาย 
12 เดือน 

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

   
ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   ร้อยละ 30 ร้อยละ 
35.71 

4.46 

 
รำยกำรหลักฐำน 

เอกสำรอ้ำงอิง ช่ือเอกสาร 
มรภ.สร.1.2-1-001 รายช่ือบุคลากรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาโท 
มรภ.สร.1.2-2-002 รายช่ือบุคลากรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน 

นางสาววารุณี  วาลีประโคน นักวิชาการศึกษา 
นายเกียรติศักดิ์  ยี่เข่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 X 100 

 

 X 5 
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จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ                                                                                                        

        จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   :   อำจำรย์ประจ ำสถำบันท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :   ปัจจัยน าเข้า  
เป้ำหมำย  :   ร้อยละ......15....... 
เกณฑ์กำรประเมิน  :   โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยใช้เกณฑ์เฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลยัที่เน้นการผลติบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

ปีกำรศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน ระดับคุณภำพ 

2560 11.29 0.94 ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
2561 11.36 0.94 ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
2562 16.47 1.38 ต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอีาจารยป์ระจ าทัง้หมด จ านวน 84 
คน อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง เกิน 6 เดือน จ านวน  83 คน และมีอาจารยล์าศึกษาต่อ จ านวน 1 คน 
โดยอาจารยป์ระจ ามีต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  
 1)  อาจารย์ประจ าที่ไม่มีต าแหนง่ทางวิชาการ จ านวน ...64...... คนคิดเป็นร้อยละ ...83.53.. 
 2)  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ..19....คน คิดเป็นร้อยละ .16.47... 
 3)  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   จ านวน ....1....คน คิดเป็นรอ้ยละ ...... 
 4)  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   จ านวน .........คน คิดเป็นร้อยละ .......... 
 5)  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์          
จ านวน ....20....คน คิดเป็นร้อยละ ..16.47....... โดยมรีายละเอียดจ าแนกตามคณะต่าง ๆ ดังนี้  
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 
 
 
 
    =  20 * 100 =  23.80  
    84 
 

 X 100 
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ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                                                                                                        
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                 ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5           

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   
 

 
    
                   คะแนนที่ได้  = 
 
  

     =  23.80 * 5 =   1.98  
   60 

 
กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่าเป้าหมาย 
12 เดือน 

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

   
ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   ร้อยละ 15 ร้อยละ 
23.80 

1.98 

 
รำยกำรหลักฐำน 
 

เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
มรภ.สร.1.3-1-001 รายช่ือบุคลากรที่ไดร้ับต าแหนง่ทางวิชาการ 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร รองคณบดฝี่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน 

นางสาววารุณี  วาลีประโคน นักวิชาการศึกษา 
นายเกียรติศักดิ์  ยี่เข่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 

 X 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   :   กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้    :   กระบวนการ 
เป้ำหมำย     :    6 ข้อ  
 

ประเมิน
ตนเอง 

ข้อท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 1 คณะมีการจัดบรกิารให้ค าปรกึษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษาในคณะ 

 2 คณะมีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกจิกรรมพเิศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทัง้เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

 3 คณะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา 

 4 คณะมีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ แก่ศิษย์
เก่า 

 5 ประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการจัดบรกิารในข้อ 1 - 4 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 6 มีการน าผลการประเมินจากข้อ 5 มาปรบัปรุงพฒันาการใหบ้ริการและการให้
ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสงูข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

 
ผลกำรด ำเนินกำร  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้วางระบบและกลไกการบริการ
ให้กับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี โดยมีผลการด าเนินงาน ครบ 6 ข้อ ดังนี้  
 1. คณะมีกำรจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวด้ำนกำรใช้ชีวิต และกำรเข้ำสู่อำชีพแก่นักศึกษำ
ในคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้แต่งตั้ง
ค าสั่งมอบหมายภาระงานในส านักงานคณบดี ก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของบุคลากรในกลุม่งานบริการ
การศึกษา  แนะแนว  และพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย  
     1.งานด้านผลการเรียน  
     2.งานด้านแก้ไขผลการเรียน 
      3.งานด้านการลงทะเบียน 
      4.งานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพปัญหาชีวิต  
      5. งานด้านการใช้ชีวิต 
 โดยจัดให้มีช่ัวโมงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนัดหมายด้านการจัดการเรียนการสอนและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาที่สอน ได้พบนักศึกษานอกเวลาเรียนตามแบบแผน 
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มคอ. 2 และบริการให้ค าปรึกษาตลอด 24 ช่ัวโมง ช่องทางการติดต่อ ได้แก่ โทรศัพท์ กล่องแสดงความ
คิดเห็น เว็ปไซด์ ไลน์ และมีบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง คณะฯ มีการด าเนินการจัดให้มีบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ โดย  
 1. คณะฯ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ในหลักสูตรท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 คณะได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท าหน้าที่ในการดูแล
รับผิดชอบนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน  การสอน การวางแผน  การลงทะเบียนเรียน และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาจะท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษาต้ังแต่นักศึกษาเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยจนส าเร็จการศึกษา  
 2. คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดท าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึงเสนอแนะแนวทางการเรียน
และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 3. คณาจารย์ในคณะฯ ได้แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดต่อเข้าพบหรือ 
ขอค าปรึกษาได้ทั้งด้านการเรียนและ การด าเนินชีวิต โดยนักศึกษาสามารถขอพบได้เป็นรายบุคคล หรือ
ทางเครือข่ายออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค หรือไลน์  
 4. นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับคู่มือนักศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติตน เช่น 
การลงทะเบียนเรียน ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ปฏิทินวิชาการ หน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษาเป็นต้น 
นอกจากนั้น ยังมี https://www.srru.ac.th/ เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
         เอกสำรอ้ำงอิง 
 1.4.1.1 รายงานผลการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

1.4.1.2 รายงานผลการด าเนินการโครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของโครงการ  4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมากทีสุ่ด 

1.4.1.3 รายงานผลการด าเนินการโครงการพฒันาศักยภาพผู้น านักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2563  ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของโครงการ  4.22 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
 1.4.1.4 ช่องทางการให้ค าปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 1.4.1.5 ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็น  
 1.4.1.6 ค าสั่งมอบหมายภาระงานในส านักงานคณบด ี
 1.4.1.7 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา 
 1.4.1.8 ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน 
 1.4.1.9 คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 1.4.1.10 https://www.srru.ac.th/ เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
 

https://www.srru.ac.th/
https://www.srru.ac.th/
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 2. คณะมีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนท่ีให้บริกำรกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนท้ังเต็ม
เวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ 
 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลของคณะฯ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายช่องทาง ดังนี้  
 1 .การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริห ารงานคณะฯ ข้อมูลกิจกรรมของคณะทางเว็บไซด์                            
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (http://human.srru.ac.th/) 
 2. ทางเว็บไซด์ facebook  
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 4. บอร์ดประชาสัมพันธ์  
 5. ทีวีวงจรปิด 
 6. คณะฯได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เอื้อต่อนักศึกษาประจ า
หลักสูตรต่าง ๆ โดยด าเนินการบริการให้ข้อมูล ดังนี้ 
        6.1 ด าเนินการให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
        6.2 นักศึกษาเลือกหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
       6.3 คณะด าเนินการออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
      6.4 คณะด าเนินการออกหนังสือส่งตัวนักศึกษานักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
        6.5 คณะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 1.4.2.1  เอกสารข้อมูลแหลง่ฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
 1.4.2.2 หนังสือขอความอนเุคราะห์ให้นกัศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 1.4.2.3 หนังสือส่งตัวนักศึกษานักศกึษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 1.4.2.4 ค าสั่ง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศ 
 
3. คณะมีกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่ อจัดท าโครงการปัจ ฉิมนิ เทศนัก ศึกษา                 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียม
ความพร้อมก่อนออกจากรั้วคณะฯ ได้พบปะคณาจารย์ เพื่อน และรุ่นน้อง อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะการสมัคร
งาน ทักษะการใช้ชีวิต และเพิ่มช่องทางการติวสอบราชการต่างๆ แก่นักศึกษา 

เอกสำรอ้ำงอิง 
1.4.3.1 รายงานผลการด าเนินการโครงการปัจฉิมนเิทศนักศกึษา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของโครงการ  4.90 
คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด 
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4.คณะมีกำรให้ข้อมูลและควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพ แก่ศิษย์เก่ำ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้มีการให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ปน็ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ แก่ศิษย์เก่า     

แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหล าย
ช่องทาง ดังนี้  
 1 .การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารงานคณะฯ ข้อมูลกิจกรรมของคณะทางเว็บไซด์                            
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (http://human.srru.ac.th/) 
 2. ทางเว็บไซด์ facebook  
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 1.4.4.1 ภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมลูการบริหารงานคณะฯ ข้อมูลกิจกรรมของคณะทางเว็บไซด์                            
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (http://human.srru.ac.th/) 
 
 5. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1 - 4 ทุกข้อไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 
จำกคะแนนเต็ม 5 
 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพของกจิกรรมและการจัดบรกิารในแต่ละ
โครงการที่ด าเนินการให้บริการแก่นกัศึกษาตามรายงานประเมินคุณภาพของการจัดกจิกรรมและการ
จัดบรกิาร 

-โดยด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีตอ่การจัด
กิจกรรมและการจัดบรกิารแก่นกัศึกษา  

เอกสำรอ้ำงอิง 
           1.4.5.1 รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 คะแนน อยู่ในระดับ
ดีมากที่สุด 
 
 

6. มีกำรน ำผลกำรประเมินจำกข้อ 5 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพ่ือส่ง
ให้ผลกำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำและศิษย์เก่ำ 
 ผลการด าเนินงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุม เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงและ
ด าเนินการใน ประจ าปีการศึกษา 2564 คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 
            เอกสำรอ้ำงอิง 
             1.4.6.1 รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 
2564 
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เกณฑ์กำรประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560-2562 
 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนข้อท่ีได้

คะแนน 
ข้อท่ีได้คะแนน คะแนนประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

2560 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน ดีมาก 
2561 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน ดีมาก 
2562 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน ดีมาก 

 
กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่า
เป้าหมาย 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย  
   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
 
รำยกำรหลักฐำน  

เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
1.4.1.1 รายงานผลการใหบ้ริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
1.4.1.2 รายงานผลการด าเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน 

2563 ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของโครงการ  4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด 
1.4.1.3 รายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา  คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2563  ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของ
โครงการ  4.22 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 

1.4.1.4 ช่องทางการให้ค าปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
1.4.1.5 ภาพถ่ายกล่องแสดงความคิดเห็น 
1.4.1.6 ค าสั่งมอบหมายภาระงานในส านักงานคณบด ี
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เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
1.4.1.7 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา 
1.4.1.8 ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน 
1.4.1.9 คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
1.4.1.10 https://www.srru.ac.th/ เว็บมหาวิทยาลยัราชภัฏสรุนิทร ์
1.4.2.1 เอกสารข้อมลูแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.4.2.2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.4.2.3 หนังสือสง่ตัวนักศึกษานักศึกษาเข้าฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 
1.4.2.4 ค าสั่ง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศ 
1.4.3.1 รายงานผลการด าเนินการโครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 มีนาคม 2564 ค่าเฉลี่ยความพึ่ง
พอใจของโครงการ  4.90 คะแนน อยู่ในระดับดีมากทีสุ่ด 

1.4.4.1 ภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารงานคณะฯ ข้อมลูกจิกรรมของคณะทาง
เว็บไซด์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ (http://human.srru.ac.th/) 

1.4.5.1 รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด 

1.4.6.1 รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 

ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี ผศ.พรรณราย  ค าโสภา รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน 

นางสาวภีรมิต  สุจินพรหัม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
นายอนันต์  แสวงมี นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

 

 

 

 

 

 

 

https://www.srru.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  :   กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ  
เป้ำหมำย  :   5  ข้อ 
 

ประเมิน
ตนเอง 

ข้อท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 1 คณะมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาในภาพรวมของคณะ 
เพื่อพฒันาผลลพัธ์ของผูเ้รียนให้ครบทั้ง 3 ด้านและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ โดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการจัดท า
แผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษา 

 2 คณะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะกระบวนการคุณภาพ ในการ
ปฏิบัติงานแก่นักศึกษา 

 3 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

 4 ประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 5 น าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนการจัดกจิกรรมพฒันานักศึกษาหรือ
ปรับปรงุการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีผลการ
ด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ครบ 5 ข้อ ดังนี้  

1. คณะมีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะ เพ่ือพัฒนำ
ผลลัพธ์ของผู้เรียนให้ครบท้ัง 3 ด้ำนและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดย
ให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม  ผ่านสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทั้งนี้สโมสรฯ ได้มีการประชุมหารือ เพื่อน าเสนอกิจกรรมต่าง ๆ แก่คณะมนุษยศาสตร์
ฯ มีการจัดประชุมจัดท าแผนการจัดกิจกรรมในการประชุมสมัยสามัญ องค์การบริหารนักศึกษา และคณะ
ได้น ามาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและจัดท าแผนในภาพรวมของคณะ   

เอกสำรอ้ำงอิง 
 1.5.1 .1 แผนการด าเนินการกิ จกรรมนัก ศึกษาคณ ะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์                  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
  - ค าสั่งแต่งตั้ง มอบหมายภาระงาน  
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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 2. คณะมีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกระบวนกำรคุณภำพ ในกำรปฏิบัติงำนแก่
นักศึกษำ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมอบรมภาวะผู้น านักศึกษา โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
เนื้อหาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการ PDCA เป็นต้น  

   เอกสำรอ้ำงอิง 
    1.5.2.1 สรุปรายงานโครงการพฒันาศักยภาพผู้น านกัศึกษา ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของ

โครงการ  4.22 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
   1.5.2.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2563 

ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของโครงการ  4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมากทีสุ่ด 
   1.5.2.3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และใหค้วามรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการ

ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ยความพึง่พอใจของโครงการ  
4.67 คะแนน อยู่ในระดับดีมากทีสุ่ด 

   1.5.2.4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ค่าเฉลี่ยความ
พึ่งพอใจของโครงการ  4.62 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด 
3. ทุกกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินโครงการ งานพัฒนานักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ตาม ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 1.5.3.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
ปีการศึกษา 2563 ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 คะแนน อยู่ในระดับดมีากที่สุด 

4. ประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสร็จแล้ว คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ยังได้ด าเนินการ สรุปผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมินความส าเร็จของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน   

เอกสำรอ้ำงอิง 
 1.5.4.1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 1.5.4.2 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนษุยศาสตร์ฯ  
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564   
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5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำหรือปรับปรุงกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน การจัดกจิกรรมและการจัดบรกิารแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อจะได้น าไปปรับปรุงและด าเนินการในประจ าปีการศึกษา 2564  

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

 1.5.5.1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
           1.5.5.2 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ  
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564   
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560-2562 
 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนข้อท่ีได้

คะแนน 
ข้อท่ีได้คะแนน คะแนนประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

2560 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน ดีมาก 
2561 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน ดีมาก 
2562 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน ดีมาก 

 
กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่า
เป้าหมาย 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย  
   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
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รำยกำรหลักฐำน 
 

เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
1.5.1.1 แผนการด าเนินการกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
- ค าสั่งแต่งตั้ง มอบหมายภาระงาน  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

1.5.2.1 สรปุรายงานโครงการพฒันาศักยภาพผู้น านกัศึกษา ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของ
โครงการ  4.22 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 

1.5.2.2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
ค่าเฉลี่ยความพึ่งพอใจของโครงการ  4.52 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด 

1.5.2.3 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพนักศึกษา และให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะด้าน
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
ความพึ่งพอใจของโครงการ  4.67 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด 

1.5.2.4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ค่าเฉลี่ย
ความพึ่งพอใจของโครงการ  4.62 คะแนน อยู่ในระดับดีมากที่สุด                              

1.5.3.1 สรปุผลการด าเนินโครงการ งานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 คะแนน อยู่ในระดับดมีากทีสุ่ด 

1.5.4.1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
1.5.4.2 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ  

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564   
1.5.5.1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1.5.5.2 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ  

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564   

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 

ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี ผศ.พรรณราย  ค าโสภา รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน 

นางสาวภีรมิต  สุจินพรหัม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
นายอนันต์  แสวงมี นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  :   กำรส่งเสริมสมรรถนะและทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ  
เป้ำหมำย  :   .....3.... ข้อ 
 
ประเมิน
ตนเอง 

ข้อท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 1 คณะมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดบัมาตรฐานภาษาอังกฤษให้ทุก
หลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทักษะความสามารถ 

 2 คณะจัดท าแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามนโยบายโดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์  เป้าหมายและมีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยสอดคล้องกบั
แผนของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมของทุกหลักสูตร 

 3 คณะมีการก ากบัติดตามใหม้ีการด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามแผนยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

 4 คณะมีการประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ มีการรายงานผลการด าเนินการการส่งเสริมสมรรถนะและทกัษะการใช้
ภาษาอังกฤษต่อ คณะกรรมการประจ าคณะ และมีการน าผลจากการประเมิน
ความส าเรจ็และข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมในปีถัดไป 

 5 ทุกหลักสูตร มผีลการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนกัศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปี
สุดท้าย โดยสามารถเทียบเคียงผลกบั กรอบอ้างองิความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็น
สากล (the Common European framework of Reference for Languages : 
CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดของหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ครบ 5 ข้อ ดังนี้  

1. คณะมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้ทุกหลักสูตร
และทุกระดับการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการด าเนินการก าหนดนโยบายและเป้าหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์ภาษา ส านักวิทยบริการฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ในการร่วมจัดท าโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีตัวช้ีวัด
หลัก มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านมาตรฐาน CEFR มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ผ่านมาตรฐาน ในระดับ A2 จ านวนร้อยละ 10  
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การด าเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อยกระดับทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู (ระยะที่ 1) คณะมนุษยศาสตร์ มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการ
ด าเนินการตามตัวช้ีวัด  (เอกสารอ้างอิง 1.6.1)   

การก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ก าหนดนโยบาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563 ( เอกสารอ้างอิง1.6.2) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ที่  1.1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้าน
การผลิตบัณฑิต  (เอกสารอ้างอิง1.6.1)    

 
2. คณะจัดท าแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามนโยบายโดยมีการก าหนด

วัตถุประสงค์  เป้าหมายและมีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยสอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมของทุกหลักสูตร 

การก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)              
ที่ 1.1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผูม้ีความรอบรู ้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมอืงทีเ่ข้มแข็งสอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต  (เอกสารอ้างอิง1.6.3) และการ
ติดตามการเนินงานเพื่อยกระดับทักษะทางด้านภาษาอังกฤษร่วมกบัศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ในการประชาสัมพันธ์ ประกาศเกี่ยวกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2563 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564    

 
3. คณะมีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการด าเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี ซึ่งคณะได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการส่งเสริมสมรรถนะและทกัษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อด าเนินงานและก ากับติดตามการด าเนินงานประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ที่ 1.1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
เป็นพลเมืองทีเ่ข้มแข็งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบณัฑิต 
ตลอดทั้งการสนับสนุนบุคลากรในการด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการตามโครงการ
ทดสอบสมรรถนะด้านภาษา ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (เอกสารอ้างอิง 1.6.4)  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการก ากับและติดตามการด าเนินการตามแผนมหาวิทยาลัย
เพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ในการมอบหมายภาระงานให้นักวิชาการภายในคณะร่วมก ากับและ
ด าเนินการในโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Exit Exam) 
ประจ าปีการศึกษา 2563 และได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อ
ร่วมพิจารณาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภาษาฯ (เอกสารอ้างอิง1.6.5) 
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4. คณะมีการประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ มีการ

รายงานผลการด าเนินการการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่อ คณะกรรมการประจ า
คณะ และมีการน าผลจากการประเมินความส าเร็จและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการด าเนินงานหรือ
กิจกรรมใน  ปีการศึกษาถัดไป 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ มีโดยน าข้อมูลผลการทดสอบวัดระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เพื่อการรายงานผลการด าเนินการการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ฯ  (เอกสารอ้างอิง1.6.6)
   

5. ทุกหลักสูตร มีผลการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้าย 
โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (the Common 
European framework of Reference for Languages : CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนดของหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 25 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก ากับและติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี จ านวน 11 หลักสูตร การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีสุดท้าย โดย
สามารถเทียบเคียงผลกับ กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (the Common 
European framework of Reference for Languages : CEFR) หรือมาตรฐานอื่น ไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนดของหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 25 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ซึ่งมีการด าเนินการร่วมกับศูนย์ภาษา 
ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับอนุมัติจัดโครงการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งได้สรุปผลการทดสอบนักศึกษาช้ืนปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีภาคปกติและ
ภาค กศ.บป. หลักสูตร 4 ปี รหัส 61 หลักสูตร 5 ปี รหัส 60 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และได้สรุปผล
คะแนนการทดสอบดังกล่าวเทียบเคียงกับมาตรฐาน CEFR ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

จากรายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam)ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
และภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี รหัส 61 และหลักสูตร 5 ปี รหัส 60 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งศูนย์ภาษาฯ
จัดการสอบฯ ในวันที่ 4 เมษายน 2564และวันที่ 8 เมษายน 2564 พบว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ช้ันสุดท้ายมีจ านวน 466 คน มีจ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบฯ จ านวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.04 ผลการสอบตามระดับคะแนนเปรียบเทียบเคียงมาตรฐาน CEFR ผลการสอบพบว่า คะแนนระดับ 
เริ่มต้น A1 จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 42.38 ผลคะแนนระดับ ต้น A2 จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.88 ผลคะแนนระดับ B1 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.93 ผลคะแนนระดับ B2 จ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.23 ผลคะแนนระดับ C1 จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.15 และผลคะแนนระดับ C2 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44  (เอกสารอ้างอิง1.6.6) 
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เกณฑ์กำรประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่า
เป้าหมาย 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 62 – 31 พ.ค. 63) 

การบรรลุเป้าหมาย  
   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

3 ข้อ 5ข้อ 5 คะแนน 
 
รำยกำรหลักฐำน 
 

เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
1.6.1 ขอเสนอโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มรภ.ฯ  
1.6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ก าหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐา น

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563 
1.6.3 แผนส่งเสริมสมรรถนะและทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562 – 2564 
1.6.4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ 
1.6.5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ

ทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

1.6.6 รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (Exit Exam)ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี รหัส 61 และหลักสูตร 5 ปี 
รหัส 60 ปีการศึกษา 2563 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 

ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 
 

รศ.ดร.จิรายุ  ทรพัย์สิน รองคณบดฝี่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน 

นายธนาพล  แจ้งสว่างศร ี
 

นักวิชาการศึกษา 

นายเอกพงศ์ โภคทรพัย ์
 

นักวิชาการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  :   กำรส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ  
เป้ำหมำย  :   ....2..... ข้อ 
 
ประเมิน
ตนเอง 

ข้อท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 1 คณะมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดบัพฒันาสมรรถนะด้านดิจทิัล
ส าหรับนักศึกษา เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษารองรับดจิิทลัเศรษฐกิจและสังคม 

 2 คณะจัดท าแผนยกระดับพัฒนาสมรรถนะด้านดจิิทัลส าหรบันักศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีตัวช้ีวัดผลสมัฤทธ์ิตาม
เป้าหมายที่ก าหนด จากกระบวนการ การมีส่วนร่วมของทกุหลักสูตร 

 3 คณะมีการก ากบัติดตามใหม้ีการด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตามแผนยกระดับพฒันา
สมรรถนะด้านดิจทิัล ส าหรับนักศึกษา 

 4 คณะมีการประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนยกระดับพฒันาสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลส าหรับนกัศึกษาและมกีารรายงานผลการด าเนินการการยกระดับพฒันา
สมรรถนะด้านดิจทิัลต่อ คณะกรรมการประจ าคณะ และมกีารน าผลความส าเร็จ
และข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงแผนการด าเนินงานหรือกิจกรรมในปีถัดไป 

 5 ทุกหลักสูตรมกีารประเมินสมรรถนะดิจิทลัส าหรบัคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี โดย
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายมผีลการประเมินสมรรถนะดิจิทลัส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี ผ่านระดบัทีจ่ าเป็น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มผีล
การด าเนินงานด้านการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลส าหรบันักศึกษา ครบ 4 ข้อ ดงันี้  

1. คณะมีกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยกำรยกระดับพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัลส ำหรับ
นักศึกษำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำรองรับดิจิทัลเศรษฐกิจ
และสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับพัฒนา
สมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา
รองรับดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมไว้ในแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ซึ่งในแผนจะระบุในตัวช้ีวัด 
(KPI) ไว้อย่างชัดเจนคือ นักศึกษาทุกหลักสูตรช้ันปีสุดท้ายผ่านการประเมินสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิ
ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  และก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
 (เอกสารอ้างอิง 1.7.1) 
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 2. คณะจัดท ำแผนยกระดับพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำย
โดยมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด จำก
กระบวนกำร กำรมีส่วนร่วมของทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการจัดท าแผนยกระดับพัฒนาสมรรถนะด้านดิจทิัลส าหรบั
นักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมีตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายที่ก าหนด จากกระบวนการ การมีส่วนร่วมของทกุหลักสูตร  โดยการจัดท าเป็นแผนสง่เสรมิ
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 (เอกสารอ้างอิง 1.7.2)   

3. คณะมีกำรก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมแผนยกระดับพัฒนำสมรรถนะ
ด้ำนดิจิทัล ส ำหรับนักศึกษำ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มกีารก ากับติดตามให้มกีารด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ยกระดับพัฒนาสมรรถนะด้านดิจทิัล ส าหรับนักศึกษา โดยจดัต้ังเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทลั
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์  ซึ่ง             
มหีน้าที่ก ากับติดตาม การด าเนินการสง่เสรมิสมรรถนะดิจิทลัส าหรบันักศึกษาใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกบัสมรรถนะดิจทิัลส าหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีคณบดี
เป็นประธาน รองคณบดีทุกฝ่ายเป็นรองประธานและมีประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นกรรมการ 
(เอกสารอ้างองิ 1.7.3)   
 4. คณะมีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนยกระดับพัฒนำสมรรถนะด้ำน
ดิจิทัลส ำหรับนักศึกษำและมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกำรยกระดับพัฒนำสมรรถนะด้ำนดิจิทัลต่อ 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ และมีกำรน ำผลควำมส ำเร็จและข้อเสนอแนะมำปรับปรุงแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือกิจกรรมในปีถัดไป 
  -          
          

5. ทุกหลักสูตรมีกำรประเมินสมรรถนะดิจิทัลส ำหรับคุณวุฒิระดับปริญญำตรี โดยนักศึกษำชั้น
ปีสุดท้ำยมีผลกำรประเมินสมรรถนะดิจิทัลส ำหรับคุณวุฒิระดับปริญญำตรี ผ่ำนระดับท่ีจ ำเป็น ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 

มหาวิทยาลัยไดจ้ัดโครงการทดสอบสมรรถนะการใช้งานดิจทิัล ประจ าปี 2563 ในวันที่ 29 – 30 
พฤษภาคม  2564  ซึ่งผลการประเมินสมรรนะดิจิทลัส าหรบัคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  เป็นดังนี ้

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ที่เข้าสอบทั้งหมด  417 คน สอบผ่าน 391 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 93.76 และสอบไม่ผ่าน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.24  (เอกสารอ้างอิง 1.7.4)  
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

ค่า
เป้าหมาย 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย  
   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

2 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 
 
รำยกำรหลักฐำน 

เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
1.7.1 แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.7.2 แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
1.7.3 ค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.7.4 ผลการทดสอบสมรรถนะการใช้งานดิจิทัล (ICDL) ประจ าปี 2563 

 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 

ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี ผศ.พรรณราย  ค าโสภา รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน 

นายอนันต์  แสวงมี นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
นายศักดิ์ชัย  ท่าทอง นักวิชาการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8     :   ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม   
ชนิดของตัวบ่งชี้  :   ผลลัพธ์ 
กำรเก็บข้อมูล  :   ปีการศึกษา 2563 
เป้ำหมำย  :  …3.51……. คะแนน   
เกณฑ์กำรประเมิน :   ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทกุหลักสูตรทีส่ถาบันรับผิดชอบ 

คะแนน ระดับคุณภำพ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ดี 
4.01 – 5.00 ดีมาก  

ผลกำรด ำเนินงำน  
 ตารางแสดงผลการประเมินแต่ละหลกัสูตร จ าแนกตามหลกัสูตร  
 

ที่ หลักสูตร 

กำรก ำกบั
มำตรฐำน 
(ผ่ำน / 
ไม่ผ่ำน) 

ผล
ประเมิน 
ปี 2563 

ผล
ประเมิน 
ปี 2562 

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 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์  

ผ่าน 3.94 3.77 ระดับคุณภาพดีมาก +0.17 

7 ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ผ่าน 3.90 3.76 ระดับคุณภาพดี +0.14 

8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสงัคม ผ่าน 3.79 3.60 ระดับคุณภาพดี +0.19 

9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม  ผ่าน 3.97 3.82 ระดับคุณภาพดี +0.15 

10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิาสตร์  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 

13 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ * 

ไม่ผ่าน (0)3.75 3.70 ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1,2,3 -3.70 
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ที่ หลักสูตร 

กำรก ำกบั
มำตรฐำน 
(ผ่ำน / 
ไม่ผ่ำน) 

ผล
ประเมิน 
ปี 2563 

ผล
ประเมิน 
ปี 2562 

ระดับคุณภำพ 
ปีกำรศึกษำ2563 

ส่วนต่ำง 
(+เพิ่ม/-

ลด) 

14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น * 

ไม่ผ่าน (0)3.30 3.17 ไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1,2,3 +0.13 

15 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิภาค  

ผ่าน 2.64 0 (3.55) ระดับคุณภาพปานกลาง +2.64 

หมายเหตุ* 1.หลักสูตรท่ีขอปิดแบบมีเงื่อนไข จ านวน 2 หลักสูตร ไม่น ามาค านวณ 
 แต่ต้องรายงานข้อมูลในระบบ  CHE QA Online System  
2.คณะกรรมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
 สาขาวิชายทุธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค ทวบทวนผลประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 
 การก ากับมาตรฐาน ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

3.74 3.45 ระดับคุณภาพดี +0.29 

 
 
 
สูตรกำรค ำนวณ  :  คะแนนที่ได้  = 
          
 

  =  48.59  =  3.74  
      13 
หมายเหตุ* หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ปิดแบบมีเงื่อนไข แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ ให้ท าการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรสาขาวิชาน้ันมาค านวณในตัวบ่งชี้ 
 

ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดการสอน
ทั้งหมด 13 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  11 หลักสูตร ระดับปริญญาโท …1……
หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินระดับหลักสูตร  ดังนี ้

 
ข้อมูลพ้ืนฐำน สิ่งท่ีพบ 

จ ำนวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ ....13........ หลักสูตร 
- ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตรระดบัปริญญาตร ี 3.87 
- ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตรระดบัปริญญาโท 3.39 
- ผลรวมของค่าคะแนนประเมินหลักสูตระดับปรญิญาเอก 2.64 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 3.74 
จ ำนวนหลักสูตรท่ีผ่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน  ......13........ หลักสูตร 
- หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 11 หลักสูตร 
- หลักสูตรระดบัปริญญาโท 1 หลักสูตร 
- หลักสูตรระดบัปริญญาเอก 1 หลักสูตร 
จ ำนวนหลักสูตรท่ีไม่ผ่ำนกำรก ำกับมำตรฐำน  .......-........ หลักสูตร 
- หลักสูตรระดบัปริญญาตรี - 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 
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- หลักสูตรระดบัปริญญาโท - 
- หลักสูตรระดบัปริญญาเอก - 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 48.59 

= 3.74 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถำบันรับผิดชอบ 13 

  
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หลักสูตร
ท้ังหมด 

กำรก ำกับ
มำตรฐำน 

คะแนนกำร
ประเมิน
หลักสูตร  

คะแนน
ประเมิน 

ระดับ
คุณภำพ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
2560 15 15 - 51.12/15=3.41 3.41 ระดับคุณภาพดี 

2561 15 15 - 54.94/15=3.66 3.66 ระดับคุณภาพดี 
2562 13 12 1 44.86/13=3.45 3.45 ระดับคุณภาพดี 

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ก ำกับติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตร ให้เป็นไปตำมรอบระยะเวลำ 
          คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัตกิารประจ าปี 2563 และ             
มแีนวทางการด าเนินงาน ก ากบัติดตามการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลา ดังนี ้
          กำรควบคุมคุณภำพ ประกอบด้วย 
 1) ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ประจ าเป็นการศึกษา 2563 
         2) การประชุมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
         3) การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพระดับคณะ  
         4) ปฏิทินการด าเนินงานประจ าปกีารศึกษา 2563 
         5) การประชาสมัพันธ์คู่มือ และการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า การเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
ระดับหลกัสูตร/ระดบัคณะฯระบบ Che QA online  
         6) การลงข้อมลูระบบ CHE QA Online  หลักสูตรและคณะ  
         กำรตรวจสอบคุณภำพ การประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
        1) โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรและคณะ ผ่าน
ระบบ CHE QA  Online  
                  ช่วงที่ 1 วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2564  
                  ช่วงที่ 2 ระดับคณะ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 

 2) การตรวจรายงานประเมินตนเองระดบัหลักสูตรและคณะบนระบบ CHE QA Online หลักสูตร
และคณะก่อนส่งมหาวิทยาลัย  
           3) รายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณา ทุกปีการศึกษา 
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กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

ค่าเป้าหมาย 
12 เดือน 

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

   
ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   3.51 
คะแนน 

3.74 
คะแนน 

3.74
คะแนน 

 
รำยกำรหลักฐำน 
 

เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร  
มน1.1.8.1 รายงานผลคะแนนยืนยันข้อมูลในระบบ CHE  QA  online  
มน1.1.8.2 ค าสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  
มน1.1.8.3 โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

หลักสูตรและคณะ ผ่านระบบ CHE QA  Online 
 
 

ผู้รบัผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 

ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี  
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพยส์ิน รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ผศ.ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร รองคณบดฝี่ายบริหาร 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/
รายงาน 

นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด นักวิชาการศึกษา 
นายศักดิ์ชัย  ท่าทอง นักวิชาการศึกษา 
นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ 
หัวหน้าส านักงานคณบด ี
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มำตรฐำนที่  2  ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ด าเนินงานด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และให้ความส าคัญกับการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมด้านการวิจัย 
โดยการด าเนินการดังกล่าวของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการ
วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือ
สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ และความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของคณะ  รวมทั้ง
คณะได้มีการด าเนินการตามระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ทรัพย์สินทางปัญญา และระบบสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้
ความส าคัญกับพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มี ความสามารถในการสร้าง
ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม อยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณของนักวิจัย รวมทั้งสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดหาแหลง่ทุนวิจยั มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร ตลอดจนบูรณาการทรัพยากรเพื่อ
ท าให้งานวิจัยบรรลุเป้าหมายตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านทรัพยากรและในเชิงพื้นที่ 
นอกจากนี้คณะยังมีการส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการ
วิจัยแก่ผู้เรียนที่น าไปสู่การร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับสังคม ชุมชน ท้องถ่ินมีการส่งเสริม
การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียนที่น าไปสู่การร่วม
สร้างสรรค์งานวิจยัและนวัตกรรม ให้กับสังคม ชุมชน ท้องถ่ินมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสังคม กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ตลอดจน
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในหรอื ต่างประเทศที่ก่อให้เกิดผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมมี
การประเมินผลกระทบของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายงานผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะมีการทบทวนผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ
ไปปรับปรุงนโยบายและทิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 โดยในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัด
กิจกรรมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3  New 
Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหมเ่พื่อสืบสานอัตลกัษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การพฒันาท้องถ่ิน
ตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพรอ่งค์ความรู้ ผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย 
นักวิชาการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการสร้าง
แรงจงูใจ ยกย่องนักวิจัยทีม่ีผลงานวิจัยดีเด่น 
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ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้มีความรู้

ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์อย่างสม่ าเสมอ โดยการสนบัสนุนให้คณาจารยเ์ข้าร่วมกจิกรรมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวกับงานวิจัยทั้งในและนอกสถาบนัเพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนางานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ได้รับงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน
ทั้งสิ้น  3,202,535 บาท โดยแบ่งเป็น ประเภทแหล่งทุนดังนี้  

1) เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลยั จ านวน 926,850  บาท 
2) เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1,400,000 บาท  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ มีผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย  4.67  คะแนน 
อยู่ในระดับดมีาก รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังตอ่ไปนี้  
 

ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  

ตัวบ่งช้ีที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

6    6 ข้อ   6  ข้อ 4 คะแนน 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

5 3,202,535 38,584.76          5 คะแนน 
83 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจัย 

5 21       6.33      5 คะแนน 
     83 

คะแนนเฉลี่ย 
 4.67       

คะะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ  
เป้ำหมำย  :     6  ข้อ  
 
ประเมิน
ตนเอง 

ข้อท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 1 คณะมีการก าหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 และเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นและ 
อัตลักษณ์ และความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของคณะ   

 2 คณะด าเนินการตามระบบสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม  
ทรัพย์สินทางปัญญา และระบบสารสนเทศ ที่มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3 คณะมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีความสามารถ 
ในการสร้างผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม อยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณนักวิจัย  
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการจดัหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร  
ตลอดจนบูรณาการทรัพยากรเพื่อท าให้งานวิจัยบรรลุเป้าหมายตามความได้เปรียบเชิง 
เปรียบเทียบในด้านทรัพยากรและในเชิงพื้นที่ 

 4 คณะมีการส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ 
การวิจัยแก่ผู้เรียนที่น าไปสู่การร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับสังคม ชุมชน 
ท้องถ่ิน 

 5 คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสังคม กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งในหรือ ต่างประเทศที่ก่อให้เกิดผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 6 คณะมีการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีต่อการ
พัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม  
และรายงานผลการด าเนินงานด้านงานวิจัยต่อคณะกรรมการประจ าคณะ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 7 มีการทบทวนผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุง 
นโยบายและทิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 
ผลกำรด ำเนินกำร  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้วาง
ระบบและกลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โดยมีผลการด าเนินงาน ครบ  6  ข้อ ดังนี้  
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ในปีการศึกษา 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้วางระบบและ
กลไกการวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ โดยมีผลการด าเนินงาน ครบ  6  ข้อ ดังนี้  

1. คณะมีกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรวิจัยท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และเชื่อมโยง
กับสภำพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตำมจุดเน้นและอัตลักษณ์ และควำม
ได้เปรียบเชิงทรัพยำกรและเชิงพ้ืนท่ี    โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการก าหนดนโยบายและ
ทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
หรือสิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ และความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของคณะ ได้การ
ลงนามบันทึกความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคมบน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินในการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อันเป็นผลมาจากสภาพปัญหาของ
สังคม  โดยคณะกรรมการบรหิารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อจัดหาข้อมูลความต้องการของท้องถ่ินและสังคม ดังนี้(ใส่พื้นที่ในการ
บริการวิชาการ ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่พนมดงรักและพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์)   มีระบบและกลไก เพื่อใช้
เป็นแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ สร้างงานวิจัยที่สามารถน ามาบูรณาการกับการบริการ วิชาการ
ร่วมกับชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคมในปีงบประมาณ  2563 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ร่วมกันพิจารณา
สนับสนุนงานวิจัยที่พัฒนาโจทย์วิจัยจากการบริการวิชาการ  

2. คณะด ำเนินกำรตำมระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม ทรัพย์สินทำงปัญญำ และระบบสำรสนเทศ ท่ีมหำวิทยำลยัจัดท ำขึ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการด าเนินการตามระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์และน วัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา 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/ ที่มหาวิทยาลัยจัดท าข้ึน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพื่อท าหน้าที่ วางแนวทาง 
ข้ันตอนกระบวนการท างานการจัดสรรทุนวิจัยระดับคณะ และหลักเกณฑ์การขอทุนวิจัยระดับคณะ 
ตลอดจนก าหนดหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ จัดท า ตรวจสอบ และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  ตามองค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและ
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจยัฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณาแนวทางข้ันตอนและหลักเกณฑ์การสนับสนุนการบริหารการวิจัย ทบทวนแนวทางการด าเนินงาน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงาน พิจารณานโยบายและแผนงานวิจัย พิจารณาหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติงานวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2563 พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม และพิจารณาการน าผลการประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 มาพัฒนาปรับปรุง ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม เพื่อใช้ในการบริหาร มีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัย โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ เพื่อ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่สนองพันธกิจด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ตามแผนงานปฏิบัติงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาของคณะและมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องด้านการวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การด าเนินงาน
วิจัยของคณะบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยที่วางไว้ 

3. คณะมีการพฒันาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้มีความสามารถในการสร้าง
ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม อยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณนกัวิจัย รวมทัง้สนบัสนุนและส่งเสริม
การจัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรรงบประมาณ และทรพัยากร ตลอดจนบรูณาการทรัพยากรเพื่อท าให้
งานวิจัยบรรลุเป้าหมายตามความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้านทรัพยากรและในเชิงพื้นที่ 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย จ านวน 5 
ทุนวิจัย จ านวนเงิน 100,000 บาท  โดยก าหนดเป็นกิจกรรมย่อยลงในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2564 และก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้สามารถด าเนินการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพลงในปฏิทินกิจกรรม-โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยและนวัตกรรมในปีงบประมาณ 2564 คณะได้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยส าหรับคณาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา โดยแบ่งเป็นทุนวิจัยส าหรับบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 5 ทุน รวมเป็นเงิน 
100,000 บาท  โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนให้บุคลากร
ทราบโดยทั่วกัน เมื่อผู้ขอรับทุนส่งโครงร่างการวิจัยให้แก่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
วิจัยฯพิจารณาแล้ว  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยฯจะท าการพิจารณาสรุปผลและ
แจ้งผลให้แก่ผู้ขอรบัทนุทราบ เพื่อใหด้ าเนินงานวิจยัตามโครงร่างทีเ่สนอ หลังจากนั้นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยฯจะมีการติดตามความก้าวหน้า โดยให้ผู้รับทุนรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย  และให้จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อจะได้น าไปเผยแพร่หน่วยงานภายนอกต่อไป 

คณะมนุษยศษสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการสง่เสรมิสนบัสนุนโดยการจัดกิจกรรมและ
ประชาสมัพันธ์ให้คณาจารย์ และบุคลากรได้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
           โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “New Normal New Life : กระบวนทศัน์ใหม่เพื่อสบืสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาสู่การพัฒนาท้องถ่ินตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุินทร ์

     โครงการจัดการความรู้และส่งเสริมการเขียนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย เรื่องเทคนิคการ
เขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอนและต าราทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 
                โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย  ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2564- 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ เพิ่มศักดิ์-มีกุศล 
ช้ัน  7  อาคาร 38  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

     โครงการเสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร  ช่วงที่ 1 เสวนาจัดการความรู้และแลกเปลีย่นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร  วันที่ 17  มีนาคม  2564 ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ เพิ่มศักดิ์-มีกุศล ช้ัน 7 
อาคาร 38   
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
      การอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลกัสูตร “ การพฒันา

บทเรียน e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วย Moodle” ระยะที่ 2 ส าหรบัผูส้อน ระหว่างวันที่ 
23-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลาง อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

      โครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพระดับหลกัสูตร วันที่ 2 ธันวาคม 
2563 ณ ห้องโสตวัสดุ 2 ช้ัน 4 อาคารส านักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ช้ัน 3 คณะวิทยาการ
จัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

     โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยการสาขาวิชาดนตรีศึกษาเข้าร่วม
น าเสนอผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเครื่องดนตรีพื้นฐานของจังหวัดสุรินทร์ เป็นการบูรณาการวิชาการที่จัดการ
เรียนสอนแล้วน ามาสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้ 
 

4. คณะมีกำรส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำรวิจัยกับกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเสริมสรำ้งสมรรถนะกำร
วิจัยแก่ผู้เรียนท่ีน ำไปสู่กำรร่วมสร้ำงสรรค์งำนวิจัยและนวัตกรรม ให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  
                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได ้ส่งเสรมิให้อาจารย์บรูณาการงานวิจัยโดยการน า
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึง่ของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษาที่ 2563 
คณาจารย์ในคณะได้น างานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนโดยน าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนือ้หาในการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี ้
  1. งานวิจัยเรื่อง การพฒันาความสามารถด้านศิลปะการอา่นออกเสียงของนักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ด้วยรปูแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT บรูณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ศิลปะ
การอ่านออกเสียง 
  2. งานวิจัยเรื่องการสรา้งสรรค์นาฎยประดิษฐ์ชุดเรือมหัตถศิลป์ถิ่นสุรินทร์จากหัตถกรรม
ชาวบ้านของเขมรถิ่นไทย ในจังหวัดสุรินทร์ บรูณาการกบัการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการแสดง
ท้องถ่ิน และวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง 2 
   3. งานวิจัยเรื่อง  การใช้วงจรวรรรณกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กรณีศึกษา
นักศึกษาครู สาขาวชิาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มอสีานใต้  บูรณาการกบัการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษส าหรบัอาชีพ 
  4. งานวิจัยเรื่อง  วรรณกรรมการต านานพื้นบา้นจังหวัดสุรินทร์:การศกึษาและพฒันา
หนังสือเลา่เรื่องประกอบภาพส าหรับเด็กระดับประถมศึกษา บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา การออกแบบและการผลิตสื่อการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  5. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ด้วยการไกล่
เกลี่ยของส านักงานเทศบาลต าบลเมืองที อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ บรูณาการกับการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชากฎหมายในชีวิตประจ าวัน  กฎหมายอาญา 1  
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  6. งานวิจัยเรื่อง การพฒันาชุมชนและถ่ายถอดนวัตกรรมการจัดการชุมชนวิถีใหม่เพือ่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จงัหวัดสุรินทร์   บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 
หน้าทีพลเมอืง การเมืองการปกครองไทย รฐัศาสตรเ์บือ้งต้น  
  7. งานวิจัยเรื่อง การพฒันาระบบพื้นฐานความรูป้่าชุมชนอาลอ-โดนแบนเพื่อการอนุรกัษ์
อย่างยั่งยืน บรูณาการกบัการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ELIS 623212การจัดการสารสนเทศท้องถ่ิน 
และวิชา ELIS623143 การจัดการความรู ้

5. คณะมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือดำ้นกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทำงสังคม กับสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ๆ ตลอดจนองค์กรภำครัฐและภำคเอกชน
ท้ังในหรือ ต่ำงประเทศท่ีก่อให้เกิดผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการ ได้การลงนามบันทึกความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาด้านวิชาการทั้งเนื้อหาและกิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์นักศึกษาในการจัดท าโครงการทางด้านวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การอบรมสัมมนาและการบริการทางวิชาการและบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ินและสังคมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินในการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อันเป็น
ผลมาจากสภาพปัญหาของสังคม  โดยคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อจัดหาข้อมูลความต้องการของท้องถ่ินและสังคม ดังนี้ โดยคณะฯ ได้
ด าเนินการจัดเสวนากับองค์กรภายนอกเพื่อจัดหาข้อมูลความต้องการของท้องถ่ินและสังคมเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิจัยตามความต้องการของชุมชนเป็นประจ าทุกปี   

                   นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไก  เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมให้
บุคลากรในคณะฯ สร้างงานวิจัยที่สามารถน ามาบูรณาการกับการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม ในปีงบประมาณ  2563 คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านการวิจัยและบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ร่วมกันพิจารณาสนับสนุนงานวิจัย
ที่พัฒนาโจทย์วิจัยจากการบริการวิชาการด้วย  

  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมทางสังคม กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในหรือ 
ต่างประเทศที่ก่อให้เกิดผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เช่น 

- ได้มีการลงนาม MOU ความร่วมมือทางการวิชาการงานวิจัย ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 1
แห่ง เพื่อให้เกิดการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของ
บุคลากรร่วมกัน 

- ได้รับการสนับสนุน จาก สสส. ในโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุขภาคอีสานตอนล่าง  
 

6. คณะมีการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทีม่ีต่อการพัฒนา
ผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายงานผลการด าเนินงาน
ด้านงานวิจัยต่อคณะกรรมการประจ าคณะ อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการน าผลการประเมินผลส าเรจ็ของการสนับสนุนด้านการ
วิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยคณะกรรมการประกัน
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คุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้น าผลการประเมิน
ผลส าเร็จของการสนับสนุนด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 มาร่วมกันพิจารณาวางแผนเพื่อพัฒนา
พันธกิจด้านการวิจัย มีการประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุนด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เพื่อรับทราบถึงความเหมาะสมและเพียงพอต่อการสนับสนุนงานวิจัยในด้านต่าง  ๆ โดยการเก็บ
ข้อมูลการประเมินจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
                   1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย 

1.1 การสนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยตามอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.2 การจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนเพื่อเป็นทุนวิจัยของคณะ 

1.3 การจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั 

1.4 จัดสรรงบประมาณสนบัสนุนการวิจัยของนักศึกษา บัณฑิตศึกษา 

2. การสนบัสนุนพันธกจิด้านการวิจัย 

2.1 ระบบเครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศ 

2.2 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการทีส่นับสนุนงานวิจัย 

2.3 ระบบสารสนเทศข้อมูลด้านแหลง่ทุนวิจัยทั้งในและนอกประเทศ 

2.4 ระบบสารสนเทศข้อมูลด้านการวิจัยทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 

2.5 ระบบสารสนเทศข้อมูลด้านแหลง่เผยแพรผ่ลงานวิจัย 

        2.6 ระบบสารสนเทศข้อมูลด้านระบบกลไกในการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 

2.7 ระบบสารสนเทศข้อมูลเกี่ยวกบัระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่น ๆ  
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

โครงการงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้าง
โอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่คณะได้ด าเนินส่งเสริมและพัฒนา มีดังนี้ 

     1.โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยการสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมน าเสนอผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเครื่องดนตรีพื้นฐานของจังหวัด
สุรินทร์ เป็นการบูรณาการวิชาการที่จัดการเรียนสอนแล้วน ามาสร้างผลิตภัณฑ์และการสร้างโอกาส
ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนได ้

     2. โครงการการพัฒนาชุมชนและถ่ายถอดนวัตกรรมการจัดการชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาท้องถ่ิน
สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในชุมชน  
      3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนต้นแบบ
หมู้บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากโครงการนี้ ที่สามารถเพิ่มรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้ามัดหมี่แบบใหม่ ๆ แมส และของ
ที่ระลึก เป็นต้น 
      4. โครงการ 9+10 ครัวเรือนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาระบบและกลไก
การถ่ายทอดความรู้โดยระบบพี่เลี้ยงเพื่อสร้างเสริมพลังพัฒนาท้องถ่ินพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  ผลิตภัณฑ์ที่ได้
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จากโครงการนี้ ที่สามารถเพิ่มรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้างดินอินทรีย์ การท าปุ๋ยหมัก 
การปลูกผักอินทรีย์ เป็นต้น 
 

7. มีการทบทวนผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรบัปรุง
นโยบายและทิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการทบทวนผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงนโยบายและทิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยในที่
ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแหล่งค้นคว้าและการวิจัยซึ่งสามารถสืบค้นผ่านหน้าเว็บไซด์ของคณะได้  ดังนั้นให้ประสานงานกับ
คณะกรรมการ MIS ของคณะ เพื่อเพิ่มการเช่ือมต่อแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในหน้าเว็บไซด์ รวมทั้งได้มี
การบรรจุกิจกรรมพฒันาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย
คณะประจ าปี 2563 เพื่อด าเนินการปรังปรุงระบบฐานข้อมลูงานวิจัยให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
ที่สะดวกและรวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูลส าหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ   

 
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนข้อท่ีได้
คะแนน 

ข้อท่ีได้คะแนน คะแนนประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

2560 4 1-4 5 ดีมาก 
2561 6 1-6 5 ดีมาก 
2562 6 1-6 5 ดีมาก 

 
กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่า
เป้าหมาย 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย  
   

ผล คะแนน ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
6 ข้อ 7 ข้อ 5    
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รำยกำรหลักฐำน 
 
เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
มน.วจ.2.1.1 เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อ 
มน.วจ.2.1.2 ส าเนาการท า  MOU  
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี รศ.ดร.จิรายุ  ทรพัย์สิน รองคณบดฝี่ายวิชาการการศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางปิยนุช  ผมพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 :   เงินสนับสนุนกำรวิจัย นวัตกรรม งำนสร้ำงสรรค์ 
กำรเก็บข้อมูล :   ปีงบประมาณ 2564 
ชนิดชองตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยน าเข้า 
เป้ำหมำย     4  คะแนน  
 
เกณฑ์กำรประเมิน  
คะแนนท่ีได้ในระดับสถำบัน  
 เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน  
คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ จ ำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท  
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มี
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ได้รับงบประมาณทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น  3,202,535  บาท และจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทีป่ฏิบัติงาน
จริง  83  คน โดยแบ่งเป็น ประเภทแหล่งทุนดังนี้  

               1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 1,802,535 บาท  
คิดเป็นร้อยละ  56.28   
  2. เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1,400,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ   43.72  
 โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามคณะดังนี้  
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ผลกำรด ำเนินงำน : 
 

คณะ 

จ ำนวนเงนิสนบัสนุนงำนวจิัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ 

จ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำและนักวจิัย

ประจ ำ 
(ไม่นับรวมผู้ลำ

ศึกษำตอ่) 

จ ำนวนเงนิ
เฉลี่ยต่อคน 

คะแนน 
ภำยใน ภำยนอก รวมเงิน 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์       

กล
ุ่มส

าข
าว

ิชา
 มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
1,802,535 

 
1,400,000 3,202,535 83 38,584.76          

 
5       

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- - - - - - 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - - - - 
 

สูตรกำรค ำนวณ :  
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

=    38,584.76          
 
 

 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
=      5 
 
 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

ปีกำรศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน ระดับคุณภำพ 
2560 บรรล ุ 5 ดีมาก 
2561 บรรล ุ 5 ดีมาก 
2562 บรรล ุ 5 ดีมาก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,202,535 
83 

38,584.76 
                                                    ×5                                                   

25,000 
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กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

ค่าเป้าหมาย 
12 เดือน 

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

   
ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   4 คะแนน 
 

38,584.76          5 คะแนน 

 
รำยกำรหลักฐำน 
 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
มน.วจ.2.2.1 ประกาศทุนวิจัย 
มน.วจ.2.2.2 สัญญาทุนวิจัย 
มน.วจ.2.2.3 เค้าโครงการงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการอนมุัติ 

ชื่องำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ จ ำนวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภำยใน 
ทุน

ภำยนอก 
1.การสร้างสรรค์นาฎยประดิษฐ์ชุดเรือมหัตถศิลป์ถิ่น
สุรินทร์ จากหัตถกรรมชาวบ้านของเขมรถิ่นไทย ใน
จังหวัดสุรินทร์  

20,000 ผศ.ดร.อัชราพร  สุขทอง   

2.การใช้วงจรวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ กรณีศึกษานักศึกษาครู สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มอีสาน
ใต้  

20,000 นายทองพูล  ขุมค า   

3.วรรณกรรมการต านานพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์:
การศึกษาและพัฒนาหนังสือเล่าเรื่องประกอบภาพ
ส าหรับเด็กระดับประถมศึกษา 

20,000 นางสาวนิตยา เรืองสุวรรณ   

4.การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการความขัดแย้งเชิง
สมานฉันท์ด้วยการไกล่เกลี่ยของส านักงานเทศบาล
ต าบลเมืองที อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

20,000 ผศ.ร้อยตรีเกรียงศักดิ์   
           เตียเจริญวรรธน์ 

  

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

20,000 นางสาวสิริลักษณ์  บุ้งทอง   
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
6. การพัฒนาชุมชนและถ่ายถอดนวัตกรรมการจัดการ
ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์ 

317,850 ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม   

7.การพัฒนาระบบพื้นฐานความรู้ป่าชุมชนอาลอ-โดน
แบนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

509,000 
นางสาวสุภาสนีิ  วิเชียร   

8.การพัฒนาแผนชุมชนและถ่ายทอดนวัตกรรมการ
จัดการชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์ 

317,850 

 

ผศ.ดร.วันชัย  สุขตาม 
 

  

9. 9+10 ครัวเรือนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
: การพัฒนาระบบและกลไกการถ่ายทอดความรู้โดย
ระบบพี่เลี้ยงเพื่อสร้างเสริมพลังพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์ 

341,400 

 

อ.ดร.สิริพัฒถ์  ลาภจิตร   

10.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแบบครบวงจรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็ง
ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน 

216,435 

 

อ.ดร.ศศิธร  ศูนย์กลาง   

11. โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสุรินทร์แบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นย า 

1,400,000 

 

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

  

รวม 3,202,535  

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี 
 

รศ.ดร.จิรายุ  ทรพัย์สิน รองคณบดฝี่ายวิชาการการศึกษา 

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางปิยนุช  ผมพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  :   ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดชองตัวบ่งชี้  :  ผลลัพธ์ 
กำรเก็บข้อมูล  :   ปีปฏิทิน 2563 
เป้ำหมำย   :         5  คะแนน  
เกณฑ์กำรประเมิน :  คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผล
งานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังน้ี 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ระดับคุณภำพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
- มีการยื่นจดสทิธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมลูระดับนานาชาติตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
- มีการจดแจง้ลิขสิทธ์ิ 

0.80 - ผลงานที่ได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2562 
- ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 
- ต าราหรือหนงัสอืหรืองานแปลที่ผ่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง
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วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานที่ได้รบัการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการ
แล้ว 
ได้แก่ 
       ผลงานวิชาการเพือ่พัฒนาอุตสาหกรรม 
       ผลงานวิชาการเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนและการเรยีนรู้ 
       ผลงานวิชาการเพือ่พัฒนานโยบายสาธารณะ 
       ผลงานวิชาการรบัใช้สังคม 
       กรณีศึกษา 
       ต าราหรือหนงัสอืหรืองานแปล 
       ซอฟต์แวร์ 
       พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 

 
ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนสร้ำงสรรค์ ดังน้ี  
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่ส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ Online  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน  
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ  
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  

 

 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลงาน
ทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า ดังนี้  
 

จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำร จ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ 
รวม

จ ำนวน
ผลงำน 

(ค่ำถ่วง
น้ ำหนกั) 

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

20 1 13 1 8      21 
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โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน จ าแนกรายคณะและสถาบันดังนี้  
 

จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนอาจารย์ประจ าเละนักวิจัยทั้งหมด (คน) 
คะแนนเฉลี่ย 

จ านวนผลงาน 
ผลรวมค่าถ่วง

น้ าหนัก 
อาจารย์ นักวิจัย รวม 

43 21 83 - 83 6.33(5.00) 
 

สูตรกำรค ำนวณ :  
 1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัย 
 

       21  ×100  = 25.30 
        83 

 

  
 2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

        =  25.30  ×5     = 6.33 
            20 
 

                         = 5 คะแนน 
หมำยเหตุ : 

 สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุม่สาขาวิชาในคณะ 
 
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

ปีกำรศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน ระดับคุณภำพ 
2560 บรรล ุ 5 ดีมาก 
2561 บรรล ุ 5 ดีมาก 
2562 บรรล ุ 5 ดีมาก 

 
กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่าเป้าหมาย 
12 เดือน 

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

   
ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
5 คะแนน 6.33 5  คะแนน 
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รำยกำรหลักฐำน 
 

เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
มน.วจ.2.3.1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน 
มน.วจ.2.3.2  รายงานสืบเนื่องจากการจัดงานประชุมวิชาการ 
มน.วจ.2.3.3 ลิงค์วารสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
น้ ำหนกั ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย แหล่งที่เผยแพร ่

1 นาฏศิลป์พื้นเมือง ผศ.ดร.อัชราพร  สุขทอง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 
0482/2563 ลว.11ก.ย.2563           
ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2562 

1 การบริหารการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ   

รศ.ดร.จิรายุ  ทรัพย์สิน ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 
0479/2563 ลว.11 ก.ย.2563              
ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2562 

1 งานวิจัย กระบวนการถ่ายทอดตรัว 
กนาล ของครูธงชัย สามสี 

ผศ.สรวีย์  พรเอ่ียมมงคล ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 
0490/2563 ลว.11 ก.ย.2563          
ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

1 กีตาร์คลาสสิกขั้นพื้นฐาน ผศ.รัฐวิทย์  รัฐกาญจนไพบูลย์ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 
0610/2563 ลว.9 พ.ย.2563            
ตั้งแต่ 31 มกราคม 2563 

1 การบริหารองค์กรภาครัฐ ผศ.ตรีชฎา  สุขเกษม ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 
0712/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 

1 วิจัย การคงอยู่ของเพลงพื้นบ้าน
กันตรึม : เอกลักษณ์ภูมิปัญญาของ
กลุ่มชาติพันธ์ุไทย–เขมร 

ผศ.พรรณราย  ค าโสภา ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 
0711/2563 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2562 

1 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท ผศ.เชาวณี  ผิวจันทร์  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 
0284/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 
ตั้งแต่ 29 มกราคม 2563 

1 ค าอธิบายประมวลกฎหมายเพ่งและ
พาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการงาน
นอกสั่งลาภมิควรได้ 
 

ผศ.ภาคภูมิ  ไตรศิริวาณิชย์ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ 
0286/2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 
ตั้งแต่ 6 มกราคม 2563   
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เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
มน.วจ.2.3.1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน 
มน.วจ.2.3.2  รายงานสืบเนื่องจากการจัดงานประชุมวิชาการ 
มน.วจ.2.3.3 ลิงค์วารสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
น้ ำหนกั ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย แหล่งที่เผยแพร ่
0.80 การพัฒนาความสามารถของครู

ภาษาไทยในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชี้แนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพ 
ด้านการอ่าน การเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านละเอาะ อ าเภอ
พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์.  

อาจารย์สิริลักษณ์ บุ้งทอง  
อาจารย์ตรีคม  พรมมาบุญ 

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

0.60 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ 

นางสาวภัทรวรรธน์ วรเสฏฐ์ฐากูร  
อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ จิตรสายธาร  
ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม  

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.  (TCI 2)  
มกราคม-มิถุนายน.2563) 119-134. 

0.60 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ของเทศบาลต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 

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

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.  (TCI 2)  
มกราคม-มิถุนายน.2563) 135-152. 

0.60 แนวทางการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ผศ.ดร.ภูริส ภูมิประเทศ,  
ผศ.ตรีชฎา สุขเกษม,  
ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร,  
นางสาวภทรพร ศรีโกตะเพชร. 

วารสารมนุษยสังคมสาร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
18(3) :101-130. 

0.60 ศึกษาประเพณีฮีต 12 เพื่อสร้างความ
สามัคคีในชุมชนบ้านจิก ต าบลกุศกร 
อ าเภอตระการพืชผลจังหวัด
อุบลราชธานี. 

อาจารย์ศุภชัย ภักดี,  
อาจารย์จันจิรา เซ่ียงฉิน. 

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

0.6 บทบาทของพระสงฆ์ในยุค 4.0 : 
กรณีศึกษาคณะสงฆ์ในเขตเทศบาล
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

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

วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 3 ฉบับที่1(2562)  
มกราคม-เมษายน TCI 2  หน้า 1-14. 

0.60 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

พระอนุเทพ สุทฺธิญาโณ  

ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม  

รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน  

วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่1(2563)  
มกราคม-เมษายน TCI 2 หน้า 31-42. 

0.60 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์  

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

วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่1(2563)  

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/240753
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/240753
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/240753
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เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
มน.วจ.2.3.1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน 
มน.วจ.2.3.2  รายงานสืบเนื่องจากการจัดงานประชุมวิชาการ 
มน.วจ.2.3.3 ลิงค์วารสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
น้ ำหนกั ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย แหล่งที่เผยแพร ่

มกราคม-เมษายน TCI 2 หน้า 43-56 
0.60 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อ าเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

นายลีนวัตร วาลีประโคน,  
ผศ.ดร.วันชัย สุขตาม,  
รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน 

วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่1(2563)  
มกราคม-เมษายน TCI 2 หน้า 117-130 

0.60 บทบาทของเทศบาลต าบลในการ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของ
เทศบาลต าบล ในเขตอ าเภอพลับพลา
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

พระดนัยภพ ชุติธมฺโม,  
อาจารย์ ดร.นพฤทธิ์ จิตรสายธาร, 
 รศ.ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน  
 

วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
(2020): มกราคม-เมษายน  TCI 2 หน้า 
143-156. 

 
0.60 แนวทางการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และ

ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา  

นายธาตรี มหันตรัตน์,  

อาจารย์ ดร.สิริพัฒถ์ ลาภจิตร   

 

วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
(2020): พฤษภาคม-สิงหาคม  
TCI 2 หน้า 1-14 

0.60 แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเมืองกลุ่มชาติ
พันธ์ุเขมรเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจ
ฐานราก  

อาจารย์ ดร.ศรัญญา นาเหนือ, 
อาจารย์ ดร.นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์,  
อาจารย์ ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย   

วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2020): 
กันยายน-ธันวาคม TCI 2 หน้า 233-248   

0.60 การพัฒนามัคคุเทศก์น้อยส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคต – โป่งก้อน
เส้า ต าบลท่ามะปราง อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี  

นายถวิล ภูธร,  
อาจารย์ ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์,  
อาจารย์ ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย     

วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2020): 
กันยายน-ธันวาคม TCI 2 หน้า 249-266   

0.60 แนวทางการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรม
วัดท่าพง ต าบลตะกุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี  

พระอธิการณรงค์ศักดิ์ บุญช่วย, 
อาจารย์ ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์,  
อาจารย์ ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย     

วารสารการบริหารการปกครองและ
นวัตกรรม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2020): 
กันยายน-ธันวาคม TCI 2 หน้า 267-284 

0.40 THAI CULTURE on Nation and 
International Level 

อาจารย์ ดร.จ านงค์ จันทร์เขียว 
 

Culture Connects & Communities 
organised by Charu Castle 
Foundation New Delhi, lndid. 
Activities promoting 28 February 
2020. 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/240935
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/240935
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/240935
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/242120
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/242120
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/242120
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/242120
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/242016
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/242016
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/242016
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/242016
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/244309
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/244309
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/244309
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/244309
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/246380
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/246380
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLGISRRU/article/view/246380
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น้ ำหนกั ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย แหล่งที่เผยแพร ่
0.20 การสร้างสรรค์การแสดงนาฏย

ประดิษฐ์ : ระบ าเทวีอัปสราตาเมือน
ธม สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. 

 อาจารย์ยุวดี  พลศิริ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ.4(2)กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
หน้า 54-68 

0.20 มาร์ชราชนาวิกโยธิน บทเพลงพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช : แนวคิดการเรียบ
เรียงเสียงประสานเพลงโดย วิจิตร์  
จิตรรังสรรค์ 

ผศ.ดร.อัศวิน  นาดี การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

0.20 พิธีอ้อ : การเข้าทรงของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ไทยลาวในจังหวัดสุรินทร์ 

ผศ.ดร.สรวีย์ พรเอ่ียมมงคล     
อาจารย์ชนาวัฒน์ จอนจอหอ 

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

0.20 มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการ
รักษาที่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาว
เขมรถิ่นไทยและเขมรในราชอาณาจักร
กัมพูชา” มรดกร่วมทางภาษาในพิธี
กรรมการรักษาที่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ชาวเขมรถิ่นไทยและและชาวเขมรใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ผศ.ดร.ประทีป  แขรัมย ์ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

0.20 การศึกษาผลงานครูในโครงการพัฒนา
ครูคืนถิ่น 2561 ที่ใชก้ารจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบ TPACK + CLIL + CBL + 
PBL  ในรายวิชาภาษาไทย.”    

อาจารย์นิตยา  เรืองสุวรรณ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

0.20 กระบวนทัศน์การบูรณาการข้าม
ศาสตร์ดนตรี 

อาจารย์อร่าม  มุลาลินน์ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ



100 
 

 
 

เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
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น้ ำหนกั ชื่องำนวิจัย ผู้วิจัย แหล่งที่เผยแพร ่

สุรินทร์  
0.20 การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วม

สมัยจากสุนทรียศาสตร์และคชวิทยา
ในหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ 

จ.ส.ต.ดร.ศฤงคาร กุลุพราหมณ์ 
กลาสีภรัทวัช  
อาจารย์ ดร.จ านงค์ จันทร์เขียว 
นางสาวชุติมา มูลดับ 

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

0.20 “บุญข้าวประดับดิน” ชาวไทยลาว
บ้านแข้ จังหวัดศรีสะเกษ 

อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร  ศรีสมบัติ       
พระมีชัย มะโนรัตน์ 

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

0.20 “จวมกรู” ในพิธีกรรมชาวไทยเขมร
สุรินทร์ 

อาจารย์ ดร.ภัทระ อิทรก าแหง  
นายภชร รัมพณีนิล 

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

0.20 ประวัติศาสตร์บ้านพลวง อาจารย์ ดร.ชาตรี  เกษโพนทอง   
นายณัฐพร  พุทธขิณ 

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

0.20 “ตระกูลเตีย” ในเมืองสุรินทร์ อาจารย์ ดร.ด าเกิง   โถทอง 
นางสาวอัญญานี   ครึ่งมี 

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

0.20 สลาเธือร์ : สัญลักษณ์ในพิธีกรรมงาน
ศพชาวไทยเขมร จังหวัดบุรีรัมย์ 

อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร  ศรีสมบัติ       
พระมหาณัฐนันต์ กาดรัมย์ 

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สุรินทร์  
0.20 พงษาวดารเมืองสุรินทร์ของบรรณ 

สวันตรัจฉ์ ในฐานะหลักฐาน
ประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ยุคใหม่ 
พ.ศ.2475-2490 

อาจารย์พงษ์พันธ์  พึ่งตน     
อาจารย์กาญจน เถาว์ชาลี 

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

0.20 ปัญหาความล่าช้ากระบวนการ
พิจารณาคดีปกครองของศาลปกครอง 

ผศ.เชาวณี  ผิวจันทร์     
อาจารย์ ดร.ชัย  สมรภูมิ 

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

0.20 กระบวนการงบประมาณจังหวัดแบบ
บูรณาการ : กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 25 
กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

0.20 ผลงานสร้างสรรค์ “พริ้วไหว” อาจารย์เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย. สูจิบัตรนิทรรศกำรศิลปกรรม Art for 
Ed  ครั้งที่ 27 :หน้า 9 (มกราคม – 
มิถุนายน) 2563. บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.) ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 

0.20 ผลงานสร้างสรรค์ “เปลี่ยนแปลง” อาจารย์สนธยา หยวกจังหรีด สูจิบัตรนิทรรศกำรศิลปกรรม Art for 
Ed  ครั้งที่ 27 :หน้า 11 (มกราคม – 
มิถุนายน) 2563. บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 

0.20 ผลงานสร้างสรรค์ “ทะเลหาดเขาเต่า” อาจารย ์ดร.อลงกต เพชรศรีสุก สูจิบัตรนิทรรศกำรศิลปกรรม Art for 
Ed  ครั้งที่ 27 : หน้า 10 (มกราคม – 
มิถุนายน) 2563. บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. ณ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 
0.20 ผลงานสร้างสรรค์ “เปลี่ยนแปลง8” อาจารย์สนธยา หยวกจังหรีด นิทรรศกำร ART ล ำซึ่ง หัวหิน ม่วน : 

20- 22 พฤศจิกายน 2563  : Online
สมาคมศิลปินอีสาน . ลานกิจกรรม
ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน. 

0.20 ผลงานสร้างสรรค์ “Untitle2563” อาจารย ์ดร.อลงกต เพชรศรีสุก นิทรรศกำรART ล ำซึ่ง หัวหิน ม่วน : 
20- 22 พฤศจิกายน 2563 . บุรีรัมย์ : 
Onlineสมาคมศิลปินอีสาน . ลาน
กิจกรรมศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจหัว
หิน. 

 

 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี รศ.ดร.จิรายุ  ทรพัย์สิน รองคณบดฝี่ายวิชาการการศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล /
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 

      ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการในรอบปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ จ านวน 1 
มาตรฐาน เกณฑ์ 7 ข้อ  มีการด าเนินการ ดังนี้ 
   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา พบว่า  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 3        
การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ผลการประเมินตนเองได้ 5 คะแนน 
อยู่ในระดับดีมาก ผลการด าเนินงานแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ  
 

ตัวบ่งช้ีที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรอืสัดส่วน) 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
 

5 ข้อ  6 ข้อ ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  :  ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้    :   กระบวนการ  
เป้ำหมำย  :   6 ข้อ 
 
ประเมินตนเอง ข้อท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 1 คณะมีการก าหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการเพื่อน าไปสู่การ
จัดท าแผนบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน 
และประเทศ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตามความ
ได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของสังคม ชุมชน 
หรือท้องถ่ิน   

 2 คณะมีระบบและกลไกการ การก ากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการที่
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองและสร้าง
ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถ่ิน ตามความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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ประเมินตนเอง ข้อท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 3 คณะมีการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชน ภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนทางด้านใดด้านหนึ่งหรือหลาย 
ด้านเกี่ยวกับสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
อาชีพ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตหรือสุขภาพ
ที่ด ี

 4 สังคม ชุมชน หรือท้องถ่ินเป้าหมายของการบริการวิชาการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือสร้างคุณค่า ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของ
ผู้เรียน สังคม ชุมชน และท้องถ่ิน 

 5 คณะมีการส่งเสริมการบริหารหรือการจัดท าหลักสูตรที่บูรณาการการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ ใน
การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม 
รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่การบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 

 6 คณะมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการบริการ
วิชาการ รวมทั้งประเมินผลกระทบของการบริการวิชาการ และรายงานผล
การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการต่อคณะกรรมการประจ าคณะ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 7 น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการ 

  
 1. คณะมีกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรบริกำรวิชำกำร เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำแผน
บริกำรวิชำกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ตำมจุดเน้น และอัตลักษณ์
ของมหำวิทยำลัย และตำมควำมได้เปรียบเชิงทรัพยำกรและเชิงพ้ืนท่ี โดยกำรมีส่วนร่วมของสังคม 
ชุมชน หรือท้องถิ่น   
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการ
ด าเนินงานการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 6 ข้อ ดังนี้ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการบริการวิชาการ ไว้ในแผนด้านบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีการประชุม วางแผน ทบทวนแผนใน
ระดับคณะมนุษยศาสตร์ฯ  และก าหนดทิศทางในการบริการแก่สังคม ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศ ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชนและท้องถ่ิน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนต่อชุมชน ท้องถ่ินตาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน และสร้างผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนและท้องถ่ิน เพื่อให้ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดกิจกรรมโครงการตามแผนไว้ 5 โครงการหลัก ดังต่อไปนี้ 
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 1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้น าชุมชนราชภัฏ
สุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 ณ บ้านหนองคันนา หมู่ 5 
ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ บ้านอ าปึล หมู่ 6 ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัด
สุรินทร์ 2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง
ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน -13 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอ าปึล หมู่ 6 ต าบลบักได อ าเภอพนม
ดงรัก จังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนบ้านหนองคันนา ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  3) 
โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีส่วน
ร่วมของชุมชนสร้างเสริมพลังพัฒนาท้องถ่ิน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ณ บ้านหนองคันนา ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก วันที่ 30 กันยายน 2563 4) 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบครบวงจร ณ บ้านตะเพรา ต าบลโชคนาสาม  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 5) โครงการ“การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจร” 
ณ ชุมชนบ้านตะเพรา ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 2. โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการ
จัดการสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืนและการสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2563 และระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม  2563  
 3. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ินพลัส ปี 2563 – 2564  การด าเนินการ เดือน มีนาคม 2563 
– เดือน พฤษภาคม 2564 ณ บ้านดงมัน ต าบลคอโค  อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
 4. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 5. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่  3           
“New Normal New Life”  “กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินตามศาสตร์พระราชา” วันที่  25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
 2. คณะมีระบบและกลไกกำร กำรก ำกับดูแลกระบวนกำรให้บริกำรวิชำกำรท่ีมีควำมโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ท่ีตอบสนองและสร้ำงประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ตำมควำม
เชี่ยวชำญและอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไก การก ากับดูแลกระบวนการให้บริการ
วิชาการไว้ ซึ่งจะมีการส ารวจความต้องการการของชุมชน โดยมีการลงพื้นที่ไปประชาคมกับชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย  และมีการจัดประชุมหารือกับสาขาวิชา เพื่อก าหนดและสรุปกิจกรรมโครงการตามความ
ต้องการของชุมชน  โดยคณะฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ และ การก ากับดูแล
กระบวนการให้บริการวิชาการ  มีการจัดท าแผนบริการวิชาการ โดยจะเสนอโครงการผ่านคณะฯ ซึ่งจะท า
การตรวจสอบความถูกต้อง   และเสนอขออนุมัติโครงการผ่านมหาวิทยาพิจารณาอนุมัติโครงการและ
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งบประมาณ การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนการด าเนินงานโครงการ และประสานงานขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายชุมชนตลอดจนมีการก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) Key 
Performance Indicator ของแผน จากนั้นแต่ละโครงการได้ด าเนินกิจกรรมและการรายงานสรุป และ
ประเมินผลความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต่อคณะกรรมการฯ เพื่อน าผลที่ได้มาบูรณา
การกับการเรียนการสอน และบูรณาการกับการวิจัย มีการสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงบริการ
วิชาการ และน าผลประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมในปีต่อไป 
 
 3. คณะมีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย องค์กรภำครัฐและภำคเอกชน 
ภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ เพ่ือส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและควำมเปลี่ยนแปลงในทำงท่ีดี
ขึ้นทำงด้ำนใดด้ำนหน่ึงหรือหลำยด้ำนเกี่ยวกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม อำชีพ เศรษฐกิจ กำรศึกษำ กำรเมืองกำรปกครอง คุณภำพชีวิตหรือสุขภำพท่ีดี 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ
บริการวิชาการ จ านวน 5 โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ดังนี้ 1) โครงการเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน 
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 13 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอ าปึล หมู่ 6 ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก 
จังหวัดสุรินทร์ และ โรงเรียนบ้านหนองคันนา ต าบลตาเมียง อ าเพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ มีการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สร้างสรรค์เรือมอันเร อัปสรสราญสู่การท่องเที่ ยว      
เชิงวัฒนธรรม มีประสานความร่วมมือระหว่าง ชุมชน โรงเรียน บ้านอ าปึล ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก 
จังห วัดสุรินทร์  และโรงเรียนบ้ านหนองคันน า ต าบลตาเมียง อ าเพนมดงรัก จั งห วัดสุรินทร์ 
และมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เช่ียวชาญในด้าน
นาฏศิลป์ ให้ความรู้ในการร า ส่งผลให้เกิด ความรู้และสร้างความเข้าใจในท่าร าเรือมอันเร อัปสรสราญ 
เพื่อสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของชุมชน กระตุนให้เกิดจุดเด่นในด้านวัฒนธรรมชุมชน ท าให้นักท่อง
เทียวผู้มาเยี่ยมชมเกิดความประทับใจ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชนดีข้ึนจากการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม 
 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน แบบมีส่วนร่วม สู่การท่องเทียว     
เชิงวัฒนธรรม การออกแบบท่าร า ประจ าท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เรือมอันเร อัปสรสราญ ส่งผลให้เกิด 
การศึกษาวัฒนธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชนให้เกิดรูปแบบการท่องเทียวเชิงบูรณาการด้าน
วัฒนธรรมชุมชน ชุมชนร่วมกับวิทยากร คิดออกแบบท่าร าประจ าท้องถ่ิน  
 กิจกรรมที่ 3 อบรมวาดภาพกิจกรรมก าแพงผาผนัง โรงเรียนสู่การเรียนรู้ชุมชนท้องถ่ินก่อเกิด
ความรักความสามัคคีสืบสารความดีเพื่อชุมชน  ส่งผลให้เกิด ความรู้เรื่องการวาดภาพด้วยสีน้ าข้ันพื้นฐานสู่
การปฏิบัติ การวาดภาพก าแพงโรงเรียนบ้านหนองคันนา เป็นภาพสีน้ าวัฒนธรรมชุมชน และการวาดภาพสี
น้ า  ฝาผนังโรงเรียนบ้านอ าปึลในด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม 
 2. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ินพลัส ปี 2563 – 2564  การด าเนินการ มีนาคม 2563 – 
พฤษภาคม 2564 ณ บ้านดงมัน ต าบลคอโค  อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้  
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 กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กับกลุ่ม
องค์กรชุมชน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา มีประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง ธนาคารออมสิน ชุมชน               
และมหาวิทยาลัย โดยเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินงานช่วงเวลาเริ่มต้น  ส่งผลให้เกิด ความรู้และสร้างความ
เข้าใจในชุมชนบ้าน ดงมัน อัตลักษณ์ ความเป็นอยู่ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ระบบเศรษฐกิจใน
ชุมชน     ท าให้ทราบถึงความส าคัญของพื้นที่ และกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศเชิง
วัฒนธรรม ได้ฝึกการส ารวจพื้นที่ชุมชนพร้อมเรียนรู้จากการบรรยายของคนที่วิทยากรชุมชน เนื้ อหาการ
บรรยายเป็นเชิงปฏิบัติการ เช่น การท าเครื่องดนตรีพื้นบ้านกันตรึม และการออกแบบแผนการด าเนิน
กิจกรรมเชิงพื้นทีร่่วมกัน ซึ่งเป็นการสรา้งเครอืข่ายการท างานระหว่างมหาวิทยาลยัและหน่วยงานท้องถ่ินใน
ลักษณะการบริการวิชาการแบบบูรณาการอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยสาขาดนตรีศึกษาในวันที่ 15 
มีนาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกซึ่งได้ประยุกต์มาจาก  เครื่องดนตรี
พื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ เช่น กลอง ซอ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิด การต่อยอดและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมในการคิดประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จากเศษซากไม้ที่เหลือใช้จาก
การประดิษฐ์เครื่องดนตรีโบราณซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเขมรสุรินทร์ เป็นของที่ระลึก เช่นพ่วง
กุญแจกลองกันตรึม  เข็มกลัดรูปแบบซอ และต่อยอดมาเป็นของที่ระลึกเป็นกล่องดนตรีกันตรึม กิจกรรม
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมกับงานโครงการ คือ กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมส ารวจศึกษาวัฒนธรรมชุมชนบ้านดงมัน ต าบลคอโค อ าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์  
 กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีผลการด าเนินงานดีเด่น (The Best) จ านวน 1 กลุ่ม/
สถาบันอุดมศึกษา  เพื่อส่งประกวดรางวัลผลการด าเนินงานดีเยี่ยม (Best of the Best) วันที่ 22 มิถุนายน 
2564 ส่งผลให้เกิด  ตัวแทนนักศึกษาสาขาดดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วม
น าเสนอ ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์
รักษ์ถ่ิน     (องค์ความรู้+ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่คนรุ่นใหม่) ณ ห้องประชุมช้างเผือก 
ช้ัน 3 อาคาร 41 ซึ่งในการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอัดดับ 1 ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ 
 3. โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีจ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
  3.1 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและสร้างฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ โดยมี
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เยาวชน จังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 25-29 
พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนแนงมุด ต าบลแนงมุด อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้แก่เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มนักเรียนในท้องถ่ินที่อยู่ในแนวเขตที่เป็นพื้นที่ สมาชิกกลุ่มชมรมกิ่งไม้
ใบหญ้า ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาชน ผู้น าชุมชน แกนน าชุมชนในเขตพื้นที่แนว
อนุรักษ์ มีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง มหาวิทยาลัยกับชุมชน ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ ส่งผล
ให้เกดิ เครือข่ายระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้น าชุมชน เกิดความรู้และ
สร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าให้ทราบถึงความส าคัญของพื้นที่ และกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม
เชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าต้นน้ า  ได้ฝึกการส ารวจพื้นที่ป่า พร้อมกันกับการเรียนรู้จากการบรรยายของ
เจ้าหน้าที่วิทยากรจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ห้วยทับทัน – ห้วยส าราญเขาศาลา เนื้อหาการบรรยายเป็น
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เชิงปฏิบัติการ เช่น การสร้างแนวกันไฟป่า การสร้างฝายชะลอน้ า การสร้างกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายและ
การจัดตั้งกลุ่ม การออกแบบแผนการด าเนินกิจกรรมเชิงพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายการท างาน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท้องถ่ินในลักษณะการบริการวิชาการแบบบูรณาการอย่างเหมาะสม
และยั่งยืน 
  กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการอบรมการจัดท าฝายชะลอน้ าตามแนวทางพระราชด าริ ระหว่างวันที่ 
16 – 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอาโพน ต าบลอาโพน อ าเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ แนวทางเพื่อ
การอนุรักษ์ สร้างแกนน าผู้เป็นผู้พิทักษ์ป่าต้นน้ า มีการอบรมเครือข่ายแกนน า มีกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำง เด็กเยาวชน โรงเรียน ท้องถ่ิน และมหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิด กลุ่มคนรุ่นใหม่ระดับเด็กเยาวชน 
โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงพื้นที่ร่วมกับท้องถ่ินข้ึน คือกลุ่มแกน
น าผู้พิทักษ์ป่าต้นน้ า โดยสร้างกิจกรรมร่วมกัน เช่น การสร้างฝายชะลอน้ าเพื่อเก็บกักน้ าในฤดูแล้งในพื้นที่
ใช้ประโยชน์จากชุมชน การรณรงค์สร้างความตระหนักให้เกิดข้ึนในเรื่องการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับป่าและ
การใช้น้ าร่วมกันกับป่า กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างแหล่งน้ า ชุมชนมีส่วนร่วมกับงาน
โครงการ คือ กิจกรรมพ่อฮักแม่ฮัก กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมส ารวจศึกษาระบบนิเวศป่าตามแนว
พระราชด าริป่าต้นน้ าของจังหวัดสุรินทร์ และกิจกรรมในการปฏิบัติในการสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อช่วยให้ป่า
คงสภาพป่าต้นน้ า จากการอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ าและแนวป่าใช้ประโยชน์จาก
ชุมชนแล้วได้เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้นจึงเกิดการน าผลการอบรมนั้นเข้าสู่ข้ันตอนการปฏิบัติในพื้นที่ป่า
ต้นน้ าแบบมีส่วนร่วมของผู้เข้ารว่มตามกลุม่เป้าหมาย โดยได้สร้างเส้นทางแนวกันไฟป่า การสร้างฝายชะลอ
น้ าที่ช่วยด้านเก็บน้ าเพื่อใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เกิด การสร้างความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อพื้นที่และ
หน่วยงานดังนี้ 1) เกิดแกนน าเด็กเยาวชนด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ าจังหวัดสุรินทร์มากขึ้นในพื้นที่มีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีช่องทางการสื่อสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงการเคลื่อนไหวกิจกรรมของ
แกนน าในพื้นที่ 2) เกิดแกนน านักศึกษาภายในสถาบันที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
ป่าต้นน้ าและชุมชนป่าต้นน า อาทิชมรม นักศึกษาสาขาวิชา 3) เกิดเครือข่ายการท างานระหว่าง
สถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาดูแลฟื้นฟู อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
เยาวชนและโรงเรียนในท้องถ่ิน เกิดชุดความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านกระบวนการอบรมและลงมือ
ปฏิบัติ ในพื้นที่เห็นการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อการสร้างความเป็นเครือข่าย 
ด้านการอนุรักษ์   
 4. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ        
ห้องประชุมเธียเตอร์ และบริเวณลานกิจกรรมอาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการจัด
กิจกรรมการแสดงผลงานและนิทรรศการของนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา  ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
นิทรรศการ สืบสานต่อยอดวัฒนธรรมประเพณี ตามวิถีชุมชนโบราณเมืองสุรินทร์ มอบทุน จ านวน 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” “กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถ่ินตามศาสตร์
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พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผ่านการ
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อเปิดเวทีให้สถาบัน องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมและน าเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย อีกทั้งได้ร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นวัตกรรมการพัฒนาท้องถ่ินสู่สากล ตามศาสตร์พระราชา  
  กิจกรรมดังกล่าวล้วนได้มีการประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงานภายนอก โดยมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการระดับชาติ (National 
Level) ภายนอกมหาวิทยาลัย (External Reviewers) และประสานงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมน าเสนอผลงานทางวิชาการ ส่งผลให้เกิด ดังนี้ 1) การพัฒนา 
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รวมทั้ง
นักวิจัยจากสถาบัน/องค์กร ได้มีผลงานวิจัยและวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในรายงาน สืบเนื่องจากการ
ประชุมและวารสารวิชาการ 2) เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบัน องค์กรและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ จากการน าเสนอผลงาน นา
ไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินและประเทศได้ 3) เกิดการเช่ือมโยงการวิจัยและงานวิชาการที่มี ศักยภาพน าไปสู่
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ทั้ง เชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชนในระดับประเทศและต่างประเทศ           
4) เกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างคณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นักวิชาการและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศ 
 
 4. สังคม ชุมชน หรือท้องถิ่นเป้ำหมำยของกำรบริกำรวิชำกำรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำง
ท่ีดีขึ้นหรือสร้ำงคุณค่ำ ควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนของผู้เรียน สังคม ชุมชน และท้องถิ่น  
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการด าเนินโครงการการ
บริการวิชาการ โดยมีเป้าหมายการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน หรือท้องถ่ิน มีการก าหนดโครงการที่
ชัดเจนไว้ในแผนบริการวิชาการไว้ ดังนี้ 
 1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ดังนี้ 1) โครงการเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน 
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 13 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอ าปึล หมู่ 6 ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก 
จังหวัดสุรินทร์ และ โรงเรียนบ้านหนองคันนา ต าบลตาเมียง อ าเพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ มีการจัด
กิจกรรม จ านวน  3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สร้างสรรค์เรือมอันเร อัปสร
สราญสู่การท่องเทยีวเชิงวัฒนธรรม 2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน แบบมีส่วน
ร่วม สู่การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม การออกแบบท่าร า ประจ าท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เรือมอันเร อัปสรสราญ 3) 
กิจกรรม อบรมวาดภาพกิจกรรมก าแพงผาผนัง โรงเรียนสู่การเรียนรู้ชุมชนท้องถ่ินก่อเกิดความรักความ
สามัคคีสืบสารความดีเพื่อชุมชน โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย นักเรียน ชุมชน โรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียน
บ้านหนองคันนา โรงเรียนบ้านอ าปึล เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1) ท าให้นักเรียน คนในชุมชนที่มีความ
สนใจ ด้าน นาฏศิลป์สร้างสรรค์เรอืมอนัเร อัปสรสราญมีความรู้เกิดท่าร าประจ าท้องถ่ินที่เป็นเอกลักษณ์ 2) 
ชุมชนในท้องถ่ินได้ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนภูมิหลัง ได้รู้จักตัวตน โดยกระบวนการ (SWOT) สู่การว่าง
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แผนการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 3) นักเรียนในโรงเรียนสามารถเรียนรู้วิธีการวาดภาพด้วยสีน้ า 
ใช้ภาพเล่าเรื่อง ในชุมชนบุญประเพณีที่ดีงามในชุมชนของตนเอง 
 2. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ินพลัส ปี 2563 – 2564 มีการด าเนินการ เดือนมีนาคม 63 – 
เดือน พฤษภาคม 2564 ณ บ้านดงมัน ต าบลคอโค อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีการจัดกิจกรรม              
3 กิจกรรม ดังนี้  1) กิจกรรมนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กับ
กลุ่มองค์กรชุมชน   2) กิจกรรมจัดกิจกรรมการเสวนาเรื่อง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกซึ่งได้ประยุกต์มาจาก  
เครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ 3) กิจกรรมการคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีผลการด าเนินงานดีเด่น 
(The Best) โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย ชุมชนบ้านดงมัน ต าบลคอโค อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และนักศึกษา 
เกิดกำรเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ 1) แนวคิดเชิงบวกด้านผลิตภัณฑ์ ในชุมชนบ้านดงมัน เกิดกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องด้านตรีพื้นบ้าน 2) เกิดการแปรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีเป็นเครื่องประดับ และพวกกุญแจ 
เป็นของที่ระลึกสามารถจ าหน่ายให้กลุ่มลูกค้าหรือนักท่องเทียวที่ต้องการได้ 3) ทีมนักศึกษาเกิดแนวคิด
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์จากของที่ระลึก พวงกุญแจ ที่ท ายากเศษไม้ เหลือใช้ มาสร้างเป็นกล่องดนตรี 
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ 

3. โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 โครงการ  คือ 1) โครงการการ
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและสร้างฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชด าริ ระหว่างวันที่ 25 -29 พฤศจิกายน 
2563 ณ   โรงเรียนแนงมุด ต าบลแนงมุด อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
เยาวชนจังหวัดสุรินทร์ 2) ด าเนินการอบรมการจัดท าฝายชะลอน้ าตามแนวทางพระราชด าริ  และระหว่าง
วันที่ 16 – 19 ธันวาคม  2563 ณ โรงเรียนบ้านอาโพน ต าบลอาโพน อ าเภอบัวเชิด จังหวัดสุรินทร์  โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่มนักเรียนในท้องถ่ินที่อยู่ในแนวเขตที่เป็นพื้นที่ สมาชิกกลุ่มชมรมกิ่งไม้ใบหญ้า ซึ่งเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาชน ผู้น าชุมชน แกนน าชุมชน เกิดกำรเปลี่ยนแปลง  ดังนี้          
1) ท าให้เยาวชนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าจากการปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อเป็น
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ าข้ึน 2) สร้างเสริมให้เกิดความชุ่มช้ืนและความอุดมสมบูรณ์ของดิน จากการก่อสร้าง
ฝายชะลอความชุ่มช้ืนหรือ  ฝายต้นน้ าแบบผสมผสาน 3) ส่งเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
การประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรม สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชนและประชาชน เน้นให้ทราบว่า
เยาวชนเป็นผู้มีความส าคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของตน  
 4. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องเธียร์เตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมกา รมอบ
ทุนการศึกษา และเชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่าดีเด่น การเสวนาเรื่อง ประวัติศาสตร์
สุรินทร์ “เมืองเปลี่ยน...เปลีย่นเมือง” และนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์แต่ละหลกัสูตรด าเนินการจัดนิทัศการ
แสดงผลงานวิชาการ   โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ คณาจารย์  นักเรียน นักศึกษา เกิดกำรเปลี่ยนแปลง คือ 
เกิดการส่งเสริมและการพัฒนาการเรียนรู้น าไปสู้แนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการของผู้เข้าร่วม
โครงการ  
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 5. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “New Normal New 
Life : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถ่ินตามศาสตร์
พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
โดยจัดกิจกรรมการน าเสนอบทความวิชาการและงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยาย (Oral  Presentation) ใน
ระดับชาติ   ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams เป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ 
นักวิจัย และบุคคลทั่วไปทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั้งภายในประเทศ ได้มีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิชาการและงานวิจัย โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคล
ทั่วไปทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั้งในประเทศ เกิดกำรเปลี่ยนแปลง คือ ได้เผยแพร่และ
ส่งเสริมศักยภาพด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สามารถน าผลงานทางวิชาการไปพัฒนา
ตนเอง เช่น ด้านคุณภาพอาจารย์ คุณภาพหลักสูตร และเพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการสืบไป 
 
 5. คณะมีกำรส่งเสริมกำรบริหำรหรือกำรจัดท ำหลักสูตรท่ีบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกำร
วิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของ
สังคม และเรียนรู้เพ่ือรับใช้สังคม รวมท้ังกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่กำรบริกำรวิชำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีการบริหารจัดการและส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมโครงการบริการแก่สาขาวิชา คณาจารย์สาขาวิชามีการจัดท าหลักสูตรที่เน้นการบูรณา
การการเรียนการสอน งานวิจัย และกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ ดังนี้  
 1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง
ยั่งยืน มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน กับรายวิชาจัดการความรู้ เพื่อให้ผู้เรียน  มีกระบวนการท างาน
เป็นทีม และการสร้างกระบวนการคิดออกแบบท่าร า  เป็นการบูรณาการร่วมกับชุมชนและนักศึกษาสาขา
นาฏศิลป์ 
 2. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ินพลัส ปี 2563 – 2564  มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน 
วิชาดนตรีพื้นบ้าน ผู้เรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอน กับการแปรรูปเครื่องดนตรีพื้นบ้าน เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เกิดผลิตภัณฑ์ ล าโพงบลูทูธดงมัน ของที่ระลึกเครื่องดนตรีพื้นบ้านของ
จังหวัดสุรินทร์ 
 3. โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 โครงการ คือ 1) โครงการการ
จัดการสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนและการสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน                
มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับรายวิชาภูมิศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ สามารถ
วิเคราะห์ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกีย่วกับลกัษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการท างานเป็นทีม และสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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 6. คณะมีกำรประเมินควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรบริกำรวิชำกำรรวมท้ัง
ประเมินผลกระทบของกำรบริกำรวิชำกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร        
ต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ด้านการบริการวิชาการ และประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อคณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาและรับทราบกิจกรรมโครงการด้านบริการวิชาการ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยมีรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ  วาระ
พิเศษ  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประเมนิความส าเรจ็ และข้อเสนอแนะของโครงการบรกิาร
วิชาการ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 และ รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ครั้ง
ที่ 3 /2564  วันที่ 23  เมษายน  2564  ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการ ดังนี้  
 1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี ประจ าปีงบประมาณ 
2564จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนโดยกลไกสภาผู้น าชุมชน
ราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1-15 ตลุาคม 2563 ณ บ้านหนองคันนา 
หมู่ 5 ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์, บ้านอ าปึล หมู่ 6 ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก 
จังหวัดสุรินทร์  2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ังยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน -13 ตุลาคม 2563 ณ บ้านอ าปึล หมู่ 6 ต าบลบักได อ าเภอพนมดง
รัก จังหวัดสุรินทร์ 3) โครงการ พัฒนาชุมชนต้นแบบ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน โดยมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างเสริมพลังพัฒนาท้องถ่ิน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ บ้านหนองคันนา ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก วันที่ 
30 กันยายน 2563 3) โครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
สมุนไพรพื้นบ้านสู่มาตรฐานสากล  ณ บ้านปจิก หมู่ 4 ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 4) 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบครบวงจร ณ บ้านตะเพรา ต าบลโชคนาสาม  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  4) โครงการ “การ
พัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบ
วงจร” ณ ชุมชนบ้านตะเพรา ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 2. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ินพลัส ปี 2563 – 2564 
 3. โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 โครงการ คือ 1) โครงการการ
จัดการสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืนและการสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน             
2) โครงการส านึกรักบ้านเกิด : พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนราชภัฏตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26  
 5. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “New Normal New 
Life : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถ่ินตามศาสตร์
พระราชา”  ผ่านการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams วันที่  25 กันยายน 2563             
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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 7. น ำผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ไปปรับปรุงนโยบำย
และทิศทำงกำรบริกำรวิชำกำร 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุรินทร์ มรีายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ด้านการบริการวิชาการ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาและรับทราบกิจกรรมโครงการด้าน
บริการวิชาการ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ  วาระพิเศษ  เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประเมิน
ความส าเร็จ และข้อเสนอแนะของโครงการบริการวิชาการ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 และ รายงานการ
ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ครั้งที่ 3 /2564  วันที่ 23  เมษายน  2564 เพื่อน าผล
ไปปรับปรุงกิจกรรมโครงการบริการวิชาการในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งมีโครงการบริการวิชาการ ดังนี้ 
 1. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี 1) โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสงัคมและวัฒนธรรมชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29 
กันยายน -13 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านอ าปึล หมู่ 6 ต าบลบักได อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
และโรงเรียนบ้านหนองคันนา ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์   
 2. โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถ่ินพลัส ปี 2563 
 3. โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 โครงการ คือ 1) โครงการการ
จัดการสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 4. โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ และบริเวณลานกิจกรรมอาคาร 38 
 5. การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “New Normal New 
Life : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถ่ินตามศาสตร์
พระราชา”   วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนข้อ 
ท่ีได้คะแนน 

ข้อท่ีได้คะแนน คะแนนประเมิน ระดับคุณภำพ 

2560 6 ข้อ 1-6 ข้อ 5 ดีมาก 
2561 6 ข้อ 1-6 ข้อ 5 ดีมาก 
2562 7 ข้อ 1-7 ข้อ 5 ดีมาก 

 
กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่า
เป้าหมาย 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย 
   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
 
รำยกำรหลักฐำน 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 

ชื่อเอกสำร 

1.1,2.1 แผนบริการวิชาการ ปี 2563 
1.2 รายงานการประชุม คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ครัง้ที่ 

1/2563) เรื่อง แผนการส ารวจความต้องของชุมชนพื้นที่เป้าหมาย วันที่ 10 
มิถุนายน  2563  

1.3 รายงานการประชุม คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ครัง้ที่ 
2/2563) เรื่อง รายงานผลการส ารวจความต้องของชุมชนพืน้ที่เป้าหมายวันที่ 15 
มิถุนายน  2563   

1.4 รายงานการประชุม คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ (ครัง้ที่ 
3/2563) เรื่องแผนบรกิารวิชาการ ประจ าปี 2563 วันที่ 19 มิถุนายน 2563   

1.5,2.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ก ากบัติดตามการด าเนินโครงการที่ 
0240/2563 ลงวันที่ 20  กรกฎาคม 2562 

1.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในและภายนอก ปี 
2563 

3.1 หนังสือติดต่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 1) หนังสือประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมโครงการ 2) หนังสือเชิญเป็นวิทยากร หนังสือเชิญเป็นกรรมการตัดสิน   
อยูใ่นระบบออนไลน์ (MIS.srru.ac.th) 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

ชื่อเอกสำร 

4.1.6.2,7.2 รายงานผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน 

4.2,6.3,7.3 รายงานผลโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถ่ินพลัส ปี 2563 
4.3,6.4,7.4 รายงานผลโครงการการจดัการสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนและการ

สร้างฝายชะลอน้ า เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน 
4.4,6.5,7.5 รายงานผลโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 
4.5,6.6,7.6 รายงานผลโครงการการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ 

ครั้งที่ 3 “New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ 
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสูก่ารพัฒนาท้องถ่ินตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 
2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ลิงค์:https://drive.google.com/file/d/13ipxcCEzEnQ6_mfU3NTVIYuQW2
PIIPst/view?fbclid=IwAR1F19n8Y2z4WtXqLcjfoJFYTtp4ZwhvcahyNKnW
rZHE7aEzufocAqCmf-8 

5.1 มคอ.3 ค าอธิบายรายวิชา 
6.1,7.1 - รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ  วาระพิเศษ  

 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประเมินความส าเร็จ และข้อเสนอแนะ
ของโครงการบริการวิชาการ วันที่ 9 ธันวาคม 2563  
- รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ครั้งที่ 3 /2564  
เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประเมินความส าเรจ็ และข้อเสนอแนะ
ของโครงการบริการวิชาการ วันที่ 23  เมษายน  2564  

 
ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รบัผิดชอบ ช่ือ ต าแหน่ง 
ผู้ก ากบัตวับ่งช้ี อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและงาน

พัฒนาคร ู
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นายปรพล  บานเย็น นักวิชาการศึกษา  

นางสาวทองพันธ์ แพใหญ ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
นายอุทัย ก าจร บรรณารักษ์ 
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มำตรฐำนที่  4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
 

ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รวบรวม
ข้อมู ลและจั ดตั้ ง ศูนย์ ข้อมู ลสารสนเทศด้าน ศิลป วัฒ นธรรม  เพื่ อพัฒ นาส่ งเส ริมองค์ความรู้                    
ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถ่ินรวม ถึงประเทศ
สมาชิกอาเซียน อีกทั้งยังสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและสร้างองค์ความรู้
และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและนานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการด าเนินงานในมาตรฐาน
ที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนน 5 
คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก  รายละเอียดผลการด าเนินงานแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   
 

ตัวบ่งช้ีที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

4.1 ระบบและกลไก 
ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

5 คะแนน 7 ข้อ ดีมาก 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    :   ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งชี้    :   กระบวนการ  
เป้ำหมำย  :   5 ข้อ 
 
ประเมิน
ตนเอง 

ข้อท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 1 คณะมีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาตอ่ยอดและสร้างคุณค่าตาม
จุดเน้นและอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 2 คณะมีการจัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามนโยบาย 
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และก าหนด
ผู้รบัผิดชอบ รวมทั้งจัดสรรทรพัยากรเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
คณะมีการจัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามนโยบาย 
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และก าหนด
ผู้รบัผิดชอบ รวมทั้งจัดสรรทรพัยากรเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
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ประเมิน
ตนเอง 

ข้อท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 3 คณะมีการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ฐานข้อมูล แหลง่เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เพื่อใหบุ้คลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
สามารถใช้บริการได ้

 4 คณะมีส่วนร่วมในโครงการหรือกจิกรรมของมหาวิทยาลัยทีเ่ป็นการสืบสาน
ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตลอดจนการอนรุักษ์สิง่แวดล้อมตามอัตลกัษณ์ของชุมชน ท้องถ่ิน มีการปรบั
และประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่า 

 5 คณะมีการก ากบัติดตามใหม้ีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 6 คณะมีการประเมินความส าเรจ็ของตามตัวบง่ช้ีที่วัดความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ
เสนอรายงานผลการด าเนินการ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปลีะ 1 
ครั้ง 

 7 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุง
นโยบาย แผนหรือกจิกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเปน็ไทย 

 
ผลกำรด ำเนินกำร  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการ
ด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 7 ข้อ ดังนี้  

1. คณะมีกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมประวัติศำสตร์และควำม
เป็นไทยเพ่ือกำรพัฒนำต่อยอดและสร้ำงคุณค่ำตำมจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย 
 คณะฯได้มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความ
เป็นไทย เพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดย
ก าหนดให้มีการด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ดังโครงการต่อไปนี้ 
 - โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุราชการ 
 - โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรบัปีใหม่วิถีพุทธ 
 - โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต ์
 (เอกสารอ้างองิ 4.1.1-1) 
 
 2. คณะมีกำรจัดท ำแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทยตำมนโยบำย ก ำหนดตัวบ่งชี้วัด
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน และก ำหนดผู้รับผิดชอบ รวมท้ังจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
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  คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามนโยบาย ก าหนดตัวบ่งช้ี
ความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้ตาม
แผน โดยมีเอกสารหลักฐานดังตอ่ไปนี ้
 - แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารอ้างอิง4.1.2-1) 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (เอกสารอ้างอิง 4.1.2-2) 
 -  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แสงดมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประจ าปี 2563 
(เอกสารอ้างองิ4.1.2-3) 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเสวนาสง่ทา้ยปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 
ประจ าปี 2564 (เอกสารอ้างอิง 4.1.2-4) 
 
 3. คณะมีกำรบริกำรวิชำกำรดำ้นศิลปวัฒนธรรม ฐำนข้อมูล แหล่งเรยีนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ เพ่ือให้บุคลำกร นักศึกษำ และบุคคลท่ัวไปสำมำรถใช้บริกำรได้ 
 คณะฯได้มีการด าเนินการโครงการเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพื่อบูรณาการและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ 
โดยมีโครงการดังนี้ 
 - โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลยกระดบัมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม (เอกสารอ้างอิง4.1.3-1) 
 - โครงการพฒันาศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแบบครบวงจร (เอกสารอ้างอิง 4.1.3-2) 
 - โครงการบรูณาการการเรียนรู้พุทธศาสนพิธีด้วยประเพณีฮตีสิบสอง (บุญคูณลาน) ประจ าปี
การศึกษา 2563 (เอกสารอ้างองิ 4.1.3-3) 
 - โครงการสืบสาน ต่อยอด วัฒนธรรมประเพณี ตามวิถีชุมชนโบราณเมืองสรุินทร์ (ประเพณีสู่ขวัญ
ข้าว) (เอกสารอ้างองิ 4.1.3-4) 
 - โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ช้ันปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา2563 
(เอกสารอ้างองิ  4.1.3-5) 
 - โครงการประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงมุทิตาจิตแดผู่้เกษียณอายุราชการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี2563 (เอกสารอ้างองิ4.1.3-6) 
 - โครงการเสวนาสง่ท้ายปเีก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจ าปี2564 (เอกสารอ้างองิ4.1.3-7) 
 4. คณะมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ เป็นการสืบสานถ่ายทอดและ
ประยุกต์ใช้ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม 
อัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถ่ิน มีการปรับและประยุกต์ใช้ เพื่อการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่า 
 คณะฯ ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสืบสาน ถ่ายทอดและประยุกต์ใช้
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามอัตลักษณ์ของชุมชน
ท้องถ่ิน  ในโครงการดังต่อไปนี้ 
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 - หนังสือเชิญเข้าร่วมพิธีแซนโฏนตาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เอกสารอ้างองิ4.1.4-1) 
 - รายงานสรปุผลการด าเนินงานประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบรุุษ ประจ าปี 2563 
(เอกสารอ้างองิ4.1.4-2) 
 
 5. คณะมีกำรก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินงำน และประเมนิควำมส ำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
 คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลตามตัวบ่งช้ีของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจ าปกีารศึกษา 2563 ดังเอกสารต่อไปนี ้

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (เอกสารหมายเลข 4.1.2-4-5) 

 
 6. คณะมีกำรประเมินควำมส ำเร็จของตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน
ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย และเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 คณะฯได้จัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมจ านวน 2 โครงการ คือโครงการประชุมเสวนาวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละแสดงมทุิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 
2563 และโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้น าผล
การด าเนินการ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ที่ 1/2564 
(เอกสารอ้างองิ 4.1.6-1) 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2563 
(เอกสารอ้างองิ 4.1.6-2) 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2563 
(เอกสารอ้างองิ 4.1.6-2) 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2563 
(เอกสารอ้างองิ 4.1.6-4) 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2563 
(เอกสารอ้างองิ 4.1.6-5) 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2563 
(เอกสารอ้างองิ  4.1.6-6) 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการท านบุ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564 
(เอกสารอ้างองิ 4.1.6-7) 
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 7. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปปรับปรุงนโยบำยแผน
หรือกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
 คณะฯ ได้มีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรบัปรุง ในแผนปฏิบัติการ และ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 และแผนท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป  
 
เกณฑ์กำรประเมิน :   

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

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560– 2562 
 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนข้อท่ีได้

คะแนน 
ข้อท่ีได้คะแนน คะแนนประเมิน 

ระดับคุณภำพ 

2560 6 ข้อ  1, 2, 3, 4, 5, 6 5.00 ดีมาก 
2561 6 ข้อ  1, 2, 3, 4, 5, 6 5.00 ดีมาก 
2562 7 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5.00 ดีมาก 

 
กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

ค่า
เป้าหมาย 

12 เดือน 
(1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64) 

การบรรลุเป้าหมาย  
   

ผล คะแนน 
ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   

5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
 
รำยกำรหลักฐำน  
 
เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
มน. 4.1.1-1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
มน. 4.1.2-1 แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563-2565 

 
มน. 4.1.2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในและประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
มน. 4.1.2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และแสงดมุทิตาจิตแด่ผู้ เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 2563 (เอกสารอ้างอิง 4.1.2-3) 

มน. 4.1.2-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการเสวนาสง่ท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปี
ใหม่วิถีพุทธ ประจ าปี 2564 (เอกสารอ้างอิง 4.1.2-4) 

มน. 4.1.3-1 ข้อมูลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลยกระดับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
มน. 4.1.3-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถี

วัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจร 
(เอกสารอ้างองิ 4.1.3-2) 

มน. 4.1.3-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการบรูณาการการเรียนรูพุ้ทธศาสนพิธีด้วย
ประเพณีฮีตสบิสอง (บุญคูณลาน) ประจ าปีการศึกษา 2563 (เอกสารอ้างอิง 
4.1.3-3) 

มน. 4.1.3-4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสบืสาน ต่อยอด วัฒนธรรมประเพณี ตาม
วิถีชุมชนโบราณเมืองสรุินทร์ (ประเพณีสู่ขวัญข้าว) (เอกสารอ้างอิง 4.1.3-4) 

มน. 4.1.3-5 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ช้ัน
ปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา2563 (เอกสารอ้างอิง 4.1.3-5) 

มน. 4.1.3-6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประชุมเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจ าปี 2563 

มน. 4.1.3-7 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเสวนาส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถี
พุทธ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2564 

มน. 4.1.4-1 หนังสือเชิญเข้าร่วมงานประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจ าปี 2563  
มน. 4.1.4-2 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ 

ประจ าปี 2563 
มน. 4.1.6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  

ครั้งที่ 1/2564 
มน. 4.1.6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ครั้งที่ 1/2563 
มน. 4.1.6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ครั้งที่ 2/2563 
มน. 4.1.6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ครั้งที่ 3/2563 
มน. 4.1.6-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ครั้งที่ 4/2563 
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เอกสำรอ้ำงอิง ชื่อเอกสำร 
มน. 4.1.6-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ครั้งที่ 5/2563 
มน. 4.1.6-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ครั้งที่ 1/2564 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี ผศ.เชาวณี ผิวจันทร ์ รองคณบดฝี่ายศิลปวัฒนธรรม 

และกิจการพเิศษ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/
รายงาน 

นายพัทธ์ สุทธิประภา นักวิชาการศึกษา 
นางสาวศศิธร จันครา นักวิชาการศึกษา 
นายณัฐนันท์ แสงสว่าง นักวิชาการโสตฯ 
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มำตรฐำนที่  5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 
        ผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการ
และระบบการก ากับดูแลคณะ ให้มีความทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามพันธกิจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของผู้บริหาร และระบบก ากับดูแลของ
สถาบัน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด การดูแลการบริหารไม่ให้เกิด การทุจริต มีความโปร่งใส 
สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมีจริยธรรมในการด าเนินการตามพันธกิจทุกด้าน หรือนโยบายด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนล้วนเป็นความรับผิดชอบของระบบการบริหารจัดการของสถาบัน 
 ทั้งนี้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อาทิ การปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการ ปรับปรุงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง ระบบการก ากับดูแลที่โปร่งใส ความรับผิดและตรวจสอบได้
(Governance Accountability/Organizational Assessment) การบริหารความเสี่ยงและการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการเงิน(การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน)  ระบบการก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ มีการรายงาน ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณ  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการด าเนินงานในมาตรฐาน
ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 5  คะแนน อยู่ใน
ระดับดีมาก  รายละเอียดผลการด าเนินงานแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 5 ด้านการบรหิารจัดการ    
 

ตัวบ่งช้ีที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิกลุ่มสถาบัน 
และเอกลกัษณ์ของคณะ 

5 ข้อ 7 ข้อ ดีมาก 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรสาขาวิชา 

5 ข้อ 6 ข้อ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 :  การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิกลุม่สถาบัน และเอกลกัษณ์
ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้   :   กระบวนการ  
เป้ำหมำย    :   .....5.... ข้อ 

ประเมิน
ตนเอง 

ข้อท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ 

 
 

 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์
ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สอดคล้องกบักลุม่มหาวิทยาลัยและเอกลกัษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนมุัต ิ

 
 

 

2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบรหิาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

 
 

 

3 ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงทีเ่กิดจากปจัจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสีย่งลดลงจากเดิม 

 
 

4 บรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 
 

 

5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทกัษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยคล
อบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเกบ็อย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรบัใช้ในการปฏิบัตงิาน
จริง 

 
 

6 การก ากบัติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน 

 
 

7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกบัพันธกิจและพฒันาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารงานคณะ
ตามปกติทีป่ระกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 
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ผลกำรด ำเนินกำร  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการ
ด าเนินงานด้านการบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุม่สถาบัน และเอกลกัษณ์
ของคณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานครบ ..7.. ข้อ ดังนี้  
      1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหำวิทยำลัย รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มมหำวิทยำลัยและเอกลักษณ์
ของคณะและพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำมกรอบเวลำเพ่ือให้
บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัต ิ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดท าแผนยุทธสาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี     
(พ.ศ.2560 -2564) ฉบับปรับปรุงปี 2563 ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และการประเมินสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยฯ และได้บันทึกข้อความน าส่ง
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับปรับปรุงปี 2563) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563  ให้
หน่วยงาน คณะ ศูนย์ ส านัก สถาบัน ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต และโครงการบัณฑิตศึกษา และส่งให้
คณะฯ ด าเนินการเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ช้ัน 2 อาคาร 38    
วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
บรรยาย แนวคิดในการทบทวนแผนปฏิบัติการ และผู้บริหารร่วมกับบุคลากรในคณะร่วมกันทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

1. คณะด าเนินการวิเคราะห์สภาพการณ์โดยน าผลการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส    
ภัยคุกคาม จากปีที่  2562 มาเปรียบเทียบในปี 2563 มาทบทวนปรับปรุงก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ ที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะ คือ 1. ด้านการผลิตบัณฑิต 2.ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3. ด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม  4. ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5. ดา้นพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาและจัดท าแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

2. คณะด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564      
โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร ประกอบด้วย  คณบดี  รองคณบดี  ประธานหลักสูตร  หัวหน้าส านักงาน
คณบดี  คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่  นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563      
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ช้ัน2 อาคาร 38  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ล าปาง           
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2563 และผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะ ประจ าปีการศึกษา 
2562 และร่วมก าหนดนโยบายตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดโครงการดังกล่าว 
คณะฯยังคงยืนยันข้อมูลเดิม ดังนี้ 
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ปรัชญำเดิม คือ “มาตรฐานวิชาการ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม”  

เอกลักษณ์เดิม “ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่สากล”  
อัตลักษณ์เดิม “คุณธรรมน าความรู้ สู่สัมมาชีพ”  
อัตลักษณ์นักศึกษำเดิม “คิดเป็นท าเป็น รู้กาลเทศะ จิตสาธารณะ  มีทักษะการสื่อสาร 

งามด้วยกิริยาวาจา  หนักเอาเบาสู้  พร้อมท างาน  เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน และมีคุณธรรม” 
  วิสัยทัศน์ (Vision Statement) เดิม   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่อเป็นคณะช้ันน าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พันธกิจ  (Mission) เดิม 
  1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพฒันาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ตามมาตรฐานสากล 
            3. บูรณาการพันธกจิสมัพันธ์สู่ชุมชนและท้องถ่ิน ที่ตอบสนองความต้องการของสงัคมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. สร้างมลูค่า สบืสาน สง่เสรมิ ท านุบ ารงุและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสูส่ากล 
  5. เสริมสร้างศักยภาพ และความร่วมมือของบุคลากร บริหารจัดการตามหลักธรรมา 

ภิบาล 
 

นโยบำยตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการพัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน โดยส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินการให้มีการบริการนักศึกษาอย่างมีคุณภาพในด้านต่างๆ 
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถทางดิจิทัลที่เหมาะสมแก่นักศึกษา  

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนวิจัยและนวัตกรรม 
 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยสนับสนุน
ทุนวิจัย ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย และมีความสามารถท าวิจัยที่มีผลกระทบและประโยชน์แก่สังคม งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสูส่าธารณชน รวมถึงปริมาณผลงานวิจัย มีการส่งเสริมการบูรณา
การการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียนที่น าไปสู่การร่วมสร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน 

มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนบริกำรวิชำกำร 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบูรณาการสู่การเรยีนการสอนในแต่ละหลักสูตร โดยให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ 
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มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
พัฒนาสง่เสรมิงานด้านศิลปวัฒนธรรม สนบัสนุนให้มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การบริการ 

วิชาการและงานสร้างสรรค์สู่ท้องถ่ิน อีกทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรกัษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและ
สร้างองค์ความรูเ้พื่อพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและนานาชาติ 

มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนบริหำรจัดกำร 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรม์ีการบริหารงานทีส่อดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
และเอกลกัษณ์ของคณะอย่างมีธรรมภิบาล มีการพัฒนาระบบการบรหิารงานให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างตอ่เนื่อง รวมทัง้ให้ความส าคัญกับการควบคุมและพฒันาคุณภาพการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์ SWOT  ประกอบด้วยประเด็น 
ยุทธศาสตร์จ านวน 5 ประเด็น  เป้าประสงค์ จ านวน 5 ข้อ ตัวช้ีวัด จ านวน 21 ตัวช้ีวัดเพื่อวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนงานปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

- มน.5.1.1- 1 ตารางเปรียบเทียบ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
- มน.5.1.1- 2 แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2560-2564  ฉบับปรบัปรุง 2563 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ /เป้ำประสงค์/ 

ตัวชี้วัดข้อท่ี 
จ ำนวนตัวชี้/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

1. การผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสรุินทร์ ยุทธศำสตร์ท่ี 
3 การพัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต   
เป้ำประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีการ
เรียนรู้มีทกัษะในการท างาน และอยูร่่วมกบัสงัคมได้อย่างสันติสุข 

4 ตัวชี้วัด 

1.1  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี
หลงัส าเรจ็การศึกษา 

ร้อยละ 80 

1.2 ระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.51 คะแนน 

1.3 นักศึกษาทุกหลกัสูตรช้ันปีสุดท้ายผ่านการประเมินสมรรถนะดิจิทลัส าหรับ
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

1.4 นักศึกษาทุกหลกัสูตรช้ันปีสุดท้ายผ่านการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดย
เทียบเคียงผลกบั กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) 
หรือมาตรฐานอื่น ไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดของหลักสูตร  

ร้อยละ 25 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ /เป้ำประสงค์/ 
ตัวชี้วัดข้อท่ี 

จ ำนวนตัวชี้/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2.การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ น าไปสู่การสรา้งคุณภาพชีวิต สร้าง
โอกาส มลูค่าเพิม่ และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถ่ิน สอดคล้องกับของ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรินทร์ ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยใหม้ีความ
เข้มแข็งด้านการวิจัย 
เป้ำประสงค์ : เพื่อผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรบัและสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3 ตัวชี้วัด 

2.1 จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถ่ิน 6 เรื่อง 
2.2 ผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคตออาจารยป์ระจ าหรือนกัวิจัย 15 เรื่อง 
2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 3.51 คะแนน 
3.การใหบ้รกิารวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชนและท้องถ่ินเพื่อ
ความเข้มแข็งและยัง่ยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชนและท้องถ่ินตามศาสตร์
พระราชา สอดคล้องกับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ยุทธศำสตร์ท่ี 5 พัฒนา
งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) 
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่าง 
เป้ำประสงค์ : เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการที่มีประโยชน์ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3 ตัวชี้วัด 

3.1 จ านวนโครงการบรกิารวิชาการที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องหลังสิ้นสุด
โครงการ 

4 โครงการ 

3.2 จ านวนชุมชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบรกิารวิชาการ 2 ชุมชน 
3.3 จ านวนโครงการที่ได้รับการพฒันาอย่างตอเนื่องตามแผนบริการวิชาการ   3 โครงการ 
4.การสบืสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพื่อสร้างความภาคภูมใิจในความเป็นไทย 
และความสามารถในการสร้างโอกาสและมลูค่าเพิ่ม สอดคลอ้งกับของ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏสุรินทร์ ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ส่งเสรมิและท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม  ยั่งยืน 
เป้ำประสงค์ : เพื่อบูรณาการและสร้างมลูค่าเพิม่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
กับการเรียนการสอน การบรกิารวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ 

2 ตัวชี้วัด 

4.1 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย หรือสร้างโอกาส และมลูค่าเพิม่ 

3 
โครงการ/องค์

ความรู้ 
4.2 จ านวนกิจกรรมที่ บูรณาการและสร้างมลูค่าเพิ่มทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ 

2 
โครงการ 

5. การบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล และสร้างสรรค์ให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข สอดคล้องกับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

3 ตัวชี้วัด 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ /เป้ำประสงค์/ 
ตัวชี้วัดข้อท่ี 

จ ำนวนตัวชี้/ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ปฏิรูประบบการบรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพือ่
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
เป้ำประสงค์ : เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ ระดมทรัพยากรภายในและภายนอก 
บรหิารจัดการให้เกิดประสิทธิผล 
11. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 3.50 คะแนน 
12. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 3.70 คะแนน 
13. ร้อยละของการใช้งบประมาณทีเ่ป็นไปตามแผน ร้อยละ 95 

 
3. คณะมนุษยศาสตร์ฯด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะ โดยมีผู้บริหาร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร 
หัวหน้าส านักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่แผนคณะฯ ร่วมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2560 – 2564 
ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับปรับปรุง 2563 ที่ได้จากการ
ระดมความคิด มาวิเคราะห์  และตรวจสอบ เพื่อให้ครอบคลุมตามพันธกิจ 5 ด้าน คือ 1) ผลิตบัณฑิตด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  2)สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา  ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานสากล 3)บูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์สู่ชุมชนและท้องถ่ินที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4) สร้างมูลค่า 
สืบสาน ส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล และเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือ
ของบุคลากร 5) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งที่ 4/2563 และด าเนินการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2560-2564  ฉบับปรับปรุง 2563            
ให้คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษารับทราบและใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

เอกสำรอ้ำงอิง 
-   มน.5.1.1- 3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2563 
-   มน.5.1.1-4  บันทึกข้อความ เรื่อง น าส่งแผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2560-2564 ฉบับ

ปรับปรุง 2563 
 

 4. คณะมนุษยศาสตร์ฯมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 2) การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ น าไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต สร้าง
โอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถ่ิน 3) การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ ของชุมชนและท้องถ่ินเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชนและท้องถ่ิน
ตามศาสตร์พระราชา 4) การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และ
ความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม 5) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
และสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุขและยังสอดคล้อง เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 5 ประเด็น
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ยุทธศาสตร์ จ านวน 27 โครงการ 129 กิจกรรมโครงการ จากการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยแปลงสู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะฯ  

เอกสำรอ้ำงอิง 
 - มน.5.1.1- 5 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ/โครงกำร 
 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมย่อย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   กำรผลิตบัณฑิตให้เปน็ผู้มีควำมรอบรู้ ร่วม
สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

16 โครงกำร 
67 กิจกรรมโครงกำร 

1.โครงการ วัสดุฝึก วัสดุรายวิชา ประจ าปีงบประมาณ 2563 1 โครงการ 
2. ครุภัณฑ์ 1 โครงการ  

8 รายการ 
3.โครงการการด าเนินงานตามภารกิจประจ างานฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

7 กิจกรรมโครงการ 

   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 ประจ าปีการศึกษา 2563  
  3.7 โครงการจัดหาเพื่อระดมทุนการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้  
4. โครงการงบด าเนินงานตามภารกิจประจ างานฝ่ายวิชาการ และงาน
หลักสูตร 

2 กิจกรรมโครงการ 

  8.1 โครงการพัฒนาวิพากษ์หลักสูตร/ หลักสูตรระยะสั้น /หลักสูตร
สหกิจศึกษา 

 

5. โครงการงบด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทย 

6 กิจกรรมโครงการ 

6. โครงการงบด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

5 กิจกรรมโครงการ 

7. โครงการงบด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชานาฏศิลป์ 

5 กิจกรรมโครงการ 

8. โครงการงบด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

5 กิจกรรมโครงการ 

9. โครงการงบด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

7 กิจกรรมโครงการ 
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ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ/โครงกำร 
 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมย่อย 

10. โครงการงบด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

2 กิจกรรมโครงการ 

11. โครงการงบด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

7 กิจกรรมโครงการ 

12. โครงการงบด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์ 

3 กิจกรรมโครงการ 

13. โครงการงบด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

4 กิจกรรมโครงการ 

14. โครงการงบด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2 กิจกรรมโครงการ 

15. โครงการงบด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

3 กิจกรรมโครงการ 

16. โครงการงบด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามภาระงานของ
หลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

1 กิจกรรมโครงการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ น ำไปสู่
กำรสร้ำงคุณภำพชีวิต สร้ำงโอกำส มูลค่ำเพิ่ม และขีด
ควำมสำมำรถของชุมชนและท้องถิน่ 

4 โครงกำร 
 

1. โครงการงบด าเนินงานตามภารกิจประจ างานฝ่ายวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ 

 

    1.1 ทุนอุดหนุนงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์  1 โครงการ 
    1.2 โครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 

1 โครงการ 

    1.3 โครงการพัฒนาผลงานต าแหน่งผลงานวิชาการ 1 โครงการ 
    1.4 โครงการจัดท าวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับปีที่ 21(TCI ฐาน1) 

1 โครงการ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรให้บริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร 
ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อควำมเข้มแข็งและย่ังยืนของผู้เรียน 
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นตำมศำสตร์พระรำชำ 

3 โครงกำร 
51 กิจกรรมโครงกำร 

1. โครงการสนับสนุนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   
    1.1 โครงการส านึกรักบ้านเกิด : พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
ราชภัฏ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 โครงการ 
2 กิจกรรมโครงการ 

    1.2 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และการสร้างฝายชะลอน้ าตามพระราชด าริ 

1 โครงการ 
1 กิจกรรมโครงการ 

2 .โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

 

   2.1 โครงการพี่เลี้ยงชุมชนเพื่อการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ฝ้าย จังหวัดสุรินทร์ 

6 กิจกรรมโครงการ 
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ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ/โครงกำร 
 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมย่อย 

   2.2 โครงการ 9+10 ครัวเรือนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : 
การพัฒนาระบบและกลไกการถ่ายทอดความรู้โดยระบบพี่เลี้ยงเพื่อ
สร้างเสริมพลังพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

5 กิจกรรมโครงการ 

    2.3 โครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและยดระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรพื้นบ้านสู่มาตรฐานสากล 

8 กิจกรรมโครงการ 

    2.4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดิน
ธรรม แผ่นดินทอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน 

3 กิจกรรมโครงการ 

   2.5 โครงการพัฒนาระบบฐานความรู้ป่าชุมชนอาลอ-โดนแบน เพื่อ
การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

4 กิจกรรมโครงการ 

   2.6 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชุมชน
เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบครบวงจร 

5 กิจกรรมโครงการ 

   2.7 โครงการพัฒนาแผนชุมชนและถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการ
ชุมชนวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3 กิจกรรมโครงการ 

3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการฯ  
     3.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริม องค์ความรู้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจชุมชน  
ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์  

5 กิจกรรมโครงการ 

     3.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริม องค์ความรู้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจชุมชน   
ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์  

5 กิจกรรมโครงการ 

     3.3 โครงการพัฒนาและส่งเสริม องค์ความรู้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจชุมชน  
ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์   

4 กิจกรรมโครงการ 

4. โครงการงบด าเนินงานตามภารกิจประจ างานฝ่ายวิชาการ  
   4.1 โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 26 1 โครงการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสืบสำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้ำงควำม
ภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย และควำมสำมำรถในกำรสร้ำงโอกำส
และมูลค่ำเพิ่ม 

2 กิจกรรมโครงกำร 

26. โครงการการด าเนินงานตามภารกิจประจ างานฝ่ายท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

  26.1 โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 1 โครงการ 
  26.2 โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 1 โครงการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรร
มำภิบำล และสร้ำงสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งควำมสุข 

4 โครงกำร 
9 กิจกรรมโครงกำร 

1. ค่าจ้างและค่าเช่าบ้าน อาจารย์ชาวต่างชาติ 1 โครงการ 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 โครงการ 
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ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ/โครงกำร 
 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมย่อย 

3.โครงการงบด าเนินงานตามภาระงานบริหารจัดการส านักงานคณบดี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

5 กิจกรรมโครงการ 

  3.1 โครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

  3.2 โครงการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์  
  3.3  โครงการจัดท ารายงานประจ าปี  
  3.4  โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
  3.5 บริหารงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
4. โครงการการประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

    4.1 โครงการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร  
(มคอ.7) 

2 กิจกรรมโครงการ 

    4.2 กิจกรรมโครงการตรวจติดตามประเมินประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร  

1 กิจกรรมโครงการ 

    4.3 กิจกรรมโครงการตรวจติดตามประเมินประกันคุณภาพระดับ
คณะ 

1 กิจกรรมโครงการ 

 
 5. คณะมนุษยศาสตร์ฯมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามพันธกิจ 5 ด้าน และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 ข้อ  ซึ่งในการด าเนินงาน คณะได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุไว้ใน  แผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณของคณะฯ ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 
25 โครงการ 93 กิจกรรมโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 25 โครงการ 
81 กิจกรรมโครงการ  

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 
27 โครงการ 129 กิจกรรมโครงการ ยกเลิกไปจ านวน 10 กิจกรรมโครงการ คงเหลือ 27 โครงการ 119 
กิจกรรมโครงการ 

เอกสำรอ้ำงอิง 
  มน.5.1.1-6 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

   มน.5.1.1-7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 (รอบ 9 เดือน) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย/คณะ  
จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนกิจกรรม 

แผน ผล แผน ผล 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเพื่อ
ประสิทธิภำพและควำมย่ังยืน 
ยุทธศำสตร์คณะ ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
และสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข   

4 4 14 14 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
ยุทธศำสตร์คณะที่ 1  การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

14 14 71 59 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย 
ยุทธศำสตร์คณะที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ น าไปสู่การสร้าง
คุณภาพชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น 

3 3 - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม (University 
Social Engagement) เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน 
ยุทธศำสตร์คณะที่ 3 การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของ
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา  

2 2 8 8 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่คณะ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย และความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม 
 

2 2 - - 

รวมโครงกำร/กิจกรรมท้ังสิ้น 25 25 93 81 
 
 หมำยเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้      
ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมโครงการได้ในไตรมาส 3 และ 4  จึงมีการปรับแผนงาน/โครงการ จาก 93 
กิจกรรมโครงการ ขออนุมัติปรับแผน จ านวน 21 กิจกรรมโครงการ ได้รับอนุมั ติปรับแผน จ านวน 12 
กิจกรรมโครงการ คงเหลือ 81 กิจกรรมโครงการ  คณะฯ ด าเนินงานแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติราชการปี 
2563  บรรลุจ านวนทั้งสิ้น 25 โครงการ 81 กิจกรรมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100   
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 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 9 
เดือน) 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย/คณะ  
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนกิจกรรม 

แผน ผล แผน ผล 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเพื่อ
ประสิทธิภำพและควำมย่ังยืน 
ยุทธศำสตร์คณะ ที่ 5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาล 
และสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข   

4 - 9 6 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
ยุทธศำสตร์คณะที่ 1  การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

16 - 67 29 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้มีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย 
ยุทธศำสตร์คณะที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ น าไปสู่การสร้าง
คุณภาพชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น 

4 1 - - 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม (University 
Social Engagement) เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน 
ยุทธศำสตร์คณะที่ 3 การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา  

3 - 51 24 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่คณะ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย และความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม 

- - 2 1 

รวมโครงกำร/กิจกรรมท้ังสิ้น 
* ผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25634 

เน่ืองจากยังไม่สิ้นสุดงบประมาณ 

27 1 129 60 

 
หมำยเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมโครงการได้จึงขออนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
ไตรมาส 2 ขออนุมัติปรับแผนงาน/โครงการ จ านวน 17 กิจกรรมโครงการ ยกเลิก จ านวน 

2 กิจกรรมโครงการ คงเหลือ 15 กิจกรรมโครงการ  
ไตรมาส 3 - 4  จาก ขออนุมัติปรับแผน จ านวน 12 กิจกรรมโครงการ  ยกเลิกไม่ด าเนิน 

โครงการ จ านวน 8 กิจกรรมโครงการ  คงเหลือ 4 กิจกรรมโครงการ  
จากการด าเนินการขออนุมัติปรับแผนงาน/ โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 9 เดือน) มีโครงการจ านวน 27 โครงการ 129 กิจกรรมโครงการ ยกเลิก
โครงการจ านวน 10 กิจกรรมโครงการ คงเหลือ 27 โครงการ 119 กิจกรรมโครงการ 
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6. คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีการติดตามรายงานผลการด าเนินงานและตามตัวบ่งช้ีของ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นรายไตรมาส และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ได้รับทราบ ดังนี้ 

- ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 
 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  
  - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2564                          
ไตรมาส 1 รอบ 3 เดือน(ตลุาคม 2563 – ธันวาคม 2564) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
1/2564 
  - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564            
 ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
3/2564 
  - รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563              
ไตรมาส 3 รอบ 9 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2564) ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
5/2564 

เอกสำรอ้ำงอิง 
-  มน.5.1.1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
-  มน.5.1.1-9 รายงานผลการตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
 
รำยงำนผลกำรตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 

( 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 

 
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี 2563 

จ ำนวนตัวชี้/ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำร
ด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดที่บรรลุ 

 

ร้อยละของ
กำรบรรลุ 

หมำยเหตุ 

1. การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

2 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ร้อยละ 100 **เนื่องจำก
ตัวชี้วัดที่ 1.3 
และ 1.4 เป็น

ตัวชี้วัดที่
มหำวิทยำลัย

ก ำหนดเกณฑ์ขึ้น
ใหม่และ

มหำวิทยำลัยเป็น
ผู้ด ำเนินกำร

โครงกำรจึงไม่ได้
น ำมำประเมินผล
กำรด ำเนินงำนใน
รอบปีกำรศึกษำ 

2562 

1.1  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2562) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.06 บรรลุ 

1.2 ระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( ใช้ข้อมูลปี
การศึกษา 2562) 

3.51 คะแนน 4.59 คะแนน บรรลุ 

1.3 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีสุดท้ายผ่านการ
ประเมินสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 N/A ไม่บรรลุ 

1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีสุดท้ายผ่านการวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ โดยเทียบเคียงผลกับ 
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็น

ร้อยละ 25 N/A ไม่บรรลุ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 
 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี 2563 
จ ำนวนตัวชี้/ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดที่บรรลุ 

 

ร้อยละของ
กำรบรรลุ 

หมำยเหตุ 

สากล (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืน ไม่ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดของหลักสูตร ร้อยละ 25  
2.การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ 
น าไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม 
และขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น  

3 ตัวชี้วัด    

2.1 จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและ
ท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2563) 

6 เรื่อง 12 เรื่อง บรรลุ  

2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารย์
ประจ าหรือนักวิจัย (ปีปฏิทินการศึกษา 2562 ) 

14  เรื่อง 16  เรื่อง บรรลุ  

2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย 

3.51 คะแนน 3.51 คะแนน บรรลุ  

3.การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็ง
และยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา  
 

3 ตัวชี้วัด    

3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการใช้
ประโยชน์ต่อเน่ืองหลังสิ้นสุดโครงการ 
(ปีงบประมาณ 2563) 

4 โครงการ 5 โครงการ บรรลุ  

3.2 จ านวนชุมชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ (ปีงบประมาณ 2563) 

2 ชุมชน        6 ชุมชน บรรลุ  

3.3 จ านวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาอย่าง 
ตอเน่ืองตามแผนบริการวิชาการ  
(ปีงบประมาณ 2563) 

3 โครงการ 3 โครงการ บรรลุ  

4.การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และความสามารถใน
การสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม  

2 ตัวชี้วัด    

4.1 จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาส 
และมูลค่าเพิ่ม ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2562 และ
ปีงบประมาณ 2563 ) 

3 
โครงการ/องค์

ความรู้ 

2 
 โครงการ 

บรรลุ  

4.2 จ านวนกิจกรรมที่ บูรณาการและสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

บรรลุ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 
 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี 2563 
จ ำนวนตัวชี้/ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดที่บรรลุ 

 

ร้อยละของ
กำรบรรลุ 

หมำยเหตุ 

และงานวิจัยสร้างสรรค์ ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 
2562 และปีงบประมาณ 2563) 
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล และสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร
แห่งความสุข  

3 ตัวชี้วัด    

11. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

3.33 คะแนน 3.45 คะแนน บรรลุ  

12. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 

3.60 คะแนน 3.38 คะแนน บรรลุ  

13. ร้อยละของการใช้งบประมาณที่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 90 ร้อยละ 98.94 บรรลุ  
 

รำยงำนผลกำรตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2564 
( 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 
 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี 2564 
จ ำนวนตัวชี้/
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดที่

บรรลุ 
 

ร้อยละของ
กำรบรรลุ 

หมำยเหตุ 

1. การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

2 ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด ร้อยละ 100  

1.1  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ70.84 ไม่บรรลุ 

1.2 ระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563) 

3.51 คะแนน 4.61 คะแนน บรรลุ 

1.3 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีสุดท้ายผ่านการประเมิน
สมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563 และ
ปีงบประมาณ 2564) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 93 บรรลุ 

1.4 นักศึกษาทุกหลักสูตรชั้นปีสุดท้ายผ่านการวัดสมิทธิ
ภาพทางภาษาอังกฤษ โดยเทียบเคียงผลกับ กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) หรือ
มาตรฐานอ่ืน ไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดของหลักสูตร 
ร้อยละ 25 ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563 และ
ปีงบประมาณ 2564) 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ของ
นักศึกษาชั้นปี

สุดท้ายที่เข้าสอบ 

บรรลุ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 
 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี 2564 
จ ำนวนตัวชี้/
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดที่

บรรลุ 
 

ร้อยละของ
กำรบรรลุ 

หมำยเหตุ 

2.การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อ น าไปสู่การ
สร้างคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีด
ความสามารถของชุมชนและท้องถิ่น  

3 ตัวชี้วัด    

2.1 จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและ
ท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2564) 

6 เรื่อง 7 เรื่อง บรรลุ  

2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตออาจารย์ประจ าหรือ
นักวิจัย (ปีปฏิทินการศึกษา 2563 ) 

15  เรื่อง 46  เรื่อง บรรลุ  

2.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 3.51 คะแนน 3.51 คะแนน บรรลุ  
3.การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของ
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของผู้เรียน 
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา  
 

3 ตัวชี้วัด    

3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการใช้ประโยชน์
ต่อเน่ืองหลังส้ินสุดโครงการ (ปีงบประมาณ 2564) 

4 โครงการ N/A   

3.2 จ านวนชุมชนผู้ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
(ปีงบประมาณ 2564) 

2 ชุมชน N/A   

3.3 จ านวนโครงการที่ได้รับการพัฒนาอย่าง 
ตอเน่ืองตามแผนบริการวิชาการ (ปีงบประมาณ 2564) 

3 โครงการ N/A   

4.การสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และความสามารถในการสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพิ่ม  

2 ตัวชี้วัด    

4.1 จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาส และ
มูลค่าเพิ่ม ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563 และปีงบประมาณ 
2564) 

3 
โครงการ/องค์

ความรู้ 

6 
 โครงการ 

บรรลุ  

4.2 จ านวนกิจกรรมที่ บูรณาการและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
และงานวิจัยสร้างสรรค์ ( ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563 และ 
ปีงบประมาณ 2563) 

2 
โครงการ 

2 
โครงการ 

บรรลุ  

5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล และสร้างสรรค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข  

3 ตัวชี้วัด    

11. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

3.50 คะแนน 3.75 บรรลุ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 
 

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี 2564 
จ ำนวนตัวชี้/
ค่ำเป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดที่

บรรลุ 
 

ร้อยละของ
กำรบรรลุ 

หมำยเหตุ 

12. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ 

3.7 คะแนน 4.55 บรรลุ  

13. ร้อยละของการใช้งบประมาณที่เป็นไปตามแผน ร้อยละ 95 N/A   
หมายเหตุ : รายงานผลการตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 บางข้อยังด าเนินการไม่เสร็จสิ้น 
ไม่สามารถด าเนินการประเมินผลตามตัวชี้วัดได้ 

 
7. คณะมีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตลอดจนข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 มาปรับปรุงการท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านกิจกรรมก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าแผนยุทธศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (พ.ศ. 2565-2569)วันที่  28 - 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 - 
17.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ช้ัน 2 อาคาร 38  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2565 – 2569) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 
2565 – 2569)  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะในการก าหนดกรอบทิศทางการน าองค์กร 
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนินงานที่เหมาะสมร่วมกัน ในการผลักดัน
ภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์ฯให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิสูงสุด เพื่อเป็นทิศทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรลุผลตาม
พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกสำรอ้ำงอิง 
  มน.5.1.1-10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2565 – 2569) 
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 2. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนอย่ำงต่อเน่ือง  
เพ่ือวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และ
โอกำสในกำรแข่งขัน 
  1. ด าเนินการโดยกองนโยบายและแผน เป็นผูร้ับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ภาพรวมทัง้คณะ 
โดยการน าจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปี  น ามาหักค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  ค่าเสื่อมราคา  คงเหลือเงินน ามาปันส่วน แล้วน าจ านวนเงินปันส่วนเรียบร้อยแล้วมาหาร FTES คณะ/
สาขา ผลที่ได้รับก็จะเป็น ต้นทุนต่อหน่วย คณะ/ต้นทุนสาขา   

2. จากรายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยการผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าต่อการบริหารหลักสูตร  มีประสิทธิภาพ และได้รับประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต  ดังนั้นในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564  ได้ใช้เกณฑ์ตามรายหัวของจ านวนนักศึกษาแต่ละหลักสูตร 
            3. ในการติดตามรายงานผลการด าเนินงาน ตามรายไตรมาส โดยน าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ
มีมติเห็นชอบ  และน าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไปเพื่อผู้บริหารระดับสูงใช้ประกอบการตัดสินใจทางการบริหารต่อไป 
            เอกสำรอ้ำงอิง 
  มน.5.1.2-1  รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
               มน.5.1.2-2   รายงานผลการด าเนินงานตามรายไตรมาส ในการประชุมกรรมการประจ าคณะ 
               มน.5.1.2-3   แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
               มน.5.1.2-4   หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564  
               มน.5.1.2-5   แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 
 

3. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ท่ีเป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิด
จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สำมำรถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะ
และให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ โดยมีค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 
0112/2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปี 2563   มีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน รองคณบดีทุกฝ่าย เป็นรอง
ประธาน ผู้ช่วยคณบดี และประธานหลักสตูรทุกหลกัสตูร เป็นกรรมการและมีหัวหน้าส านักงานคณบดี เป็น
กรรมการและเลขานุการ เพื่อท าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษาในการด าเนินงาน ช่วย
แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เกิดความเรียบร้อย วิเคราะห์ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของคณะฯ 
และควบคุมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับหลักสูตรโดยท าการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับการบริหารงานในระดับหลักสูตรและวิเคราะห์ความสูญเสีย ผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนหรือโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อหลักสูตร ประเมินความเสี่ยง จัดระดับความ
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เสี่ยง และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งคณะได้สรุปผล
ด าเนินการจัดกิจกรรมโครงการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด  7 ประเด็น โดยเรียงจากระดับความเสี่ยงมากไป
หาน้อย 

ประเด็นท่ี 1 สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
 

วิธีแก้ไข  
1. วางมาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดให้มี

การจัดเวรปฏิบัติงาน (WORK FROM HOME) ตรวจคัดกรองด้วยวิธีการวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน 

2. จัดให้มีการเรียนการสอน จัดประชุม และจัดกิจกรรมโครงการในรูปแบบออนไลน์ 
ผลกำรด ำเนินงำน  

จากการด าเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ปรากฏว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ไม่มีผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปฏิบัติดังนี้ 

1. มีการจัดเวรปฏิบัติงาน( WORK FROM HOME)   
2. มีการตรวจคัดกรองด้วยวิธีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงาน เว้นระยะห่าง ล้างมือ

ด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน 
3. มีการลงลายมือช่ือ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ กรณีที่มีนักศึกษา บุคลากร และ

เจ้าหน้าที่ ทั้งจากภายในและภายนอก เข้ามาติดต่อประสานงาน 
4. มีการรณรงค์และสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนเข้ารับการ

ฉีดวัคซีนโควิด 19  
5. มีการจัดการเรียนการสอน จัดประชุม และจัดกิจกรรมโครงการในรูปแบบออนไลน์ 

   ส่วนของนักศึกษาพบว่ามีการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 4 คน และ
คณะได้ด าเนินการเยียวยาจัดส่งกล่องปันสุขที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตข้ันพื้นฐานไปให้ในช่วงกักตัวเพื่อรักษา
อาการจนหายเป็นปกติ 

 

ประเด็นท่ี 2 นักศึกษาบางหลักสูตรมีจ านวนลดลงเมื่อแรกเข้าศึกษาโดยเปรียบเทียบจาก  ปี
การศึกษา 2562  

วิธีแก้ไข  
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนและก าหนดเป้าหมายชัดเจน ก าหนดมาตรการ

แนวทางให้คณะด าเนินการเร่งด่วน ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนรับนักศึกษาใหม่ 
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2. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครที่เร็วข้ึนและเพิ่ มช่องทางให้หลากหลายเพื่อให้
ครอบคลุมเป้าหมาย 

3. เพิ่มจ านวนครั้งในการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
ผลกำรด ำเนินงำน จากการด าเนินการปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษา ปรากฏว่าผลกระทบเรื่องการ

รับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสี่ปีจึงไม่สามารถรับนักศึกษา        
ครุศาสตร์ในรอบแรกได้ และจ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ มีจ านวนลดลง 

ประเด็นท่ี 3 ไม่มีระเบียบรองรับในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน 
วิธีแก้ไข  

1. ทบทวนกรอบอัตราก าลังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2. สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองให้ก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน   
3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะสาขาวิชาและบุคคลเพื่อเข้าสู่การขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น   
 4. จัดท าแผนความก้าวหน้าที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจกบับุคลากรทกุสายงาน 

ผลกำรด ำเนินงำน มีประกาศของมหาวิทยาลัยฯรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของสาย
สนับสนุน ฉบับที่ 2/2562 เรื่องวิธีการประเมินค่างานและแบบประเมินค่างานของต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ พ.ศ.2562 แต่ยังไม่มีผู้ผ่านการ
พิจารณา 
 

ประเด็นท่ี 4 ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยได ้

วิธีแก้ไข  
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อป้องกันระบบไฟและระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียรและ

สามารถเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้รองรับต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่

เพิ่มข้ึน 
ผลกำรด ำเนินงำน ระบบอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน แต่สัญญาณ

อินเตอร์เน็ตยังไม่มีความเสถียรเมื่อมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น 
 

ประเด็นท่ี 5 ต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ก าหนด 
วิธีแก้ไข  

1. ให้คณาจารย์ด าเนินการตามระเบียบภาระงานสายวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

2. สนับสนุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรทางสายวิชาการขอต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น 

ผลกำรด ำเนินงำน มีจ านวน อาจารย์ทั้งหมด 87 คน ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 21 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 18.27 เมื่อเทียบจากจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  
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ประเด็นท่ี 6 อาจารย์บรรจุใหม่ไม่มีความเช่ียวชาญในการท าวิจัย 
วิธีแก้ไข  1. คณะได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ เข้าร่วมอบรมโดยการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และติดประกาศ 
    2. มีการติดตามผลการเข้าร่วมการอบรมของคณาจารย์  

ผลกำรด ำเนินงำน  มีอาจารย์ส่งงานวิจัย จ านวน 19 คน อาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาทุนวิจัย  
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 เมื่อเทียบจากจ านวนอาจารย์ที่ส่งผลงานการวิจัยทั้งหมด 

 

ประเด็นท่ี 7 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งงบประมาณและมีความล่าช้า 
วิธีแก้ไข  

1. จัดให้เจ้าหน้าที่พัสดุและคณาจารย์เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้
วัสดุที่ได้มาตรฐานตามก าหนด 

2. ให้ข้อเสนอแนะกับอาจารย์และบุคลากรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ จากฝ่ายพัสดุ 

ผลกำรด ำเนินงำน  
1. เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการที่มหาวิทยาลัย

ด าเนินการจัดกิจกรรม 
    2. คณาจารย์ที่ยังไม่ได้รับการอบรมยังไม่เข้าใจในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างจึงท าให้มีการ
แก้ไขข้อมูลอยู่บ่อยครั้งและเกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 

ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงของคณะทั้ง 7 ประเด็นความเสี่ยงนี้ คณะฯได้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน เพื่อให้มีการด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตรวจสอบข้อมูลได้ อีกทั้งคณะฯสามารถน าผลการด าเนินงานไปใช้ในการบริหารจัดการในภาพรวมของ
องค์กรและเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหลักสูตรและคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ แบบบูรณาการ ที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน และน ามาใช้ในการบริหาร วางแผน ตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนการบริหารความเสี่ยงที่
วางไว้  

เอกสำรอ้ำงอิง 
1. โครงการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2563 
2. แผนบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
3. ตารางสรุปประเด็นการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมบริหารความเสี่ยง ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563  
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 4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอยำ่งครบถ้วนท้ัง 10 ประกำรท่ีอธิบำยกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ชัดเจน 
  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้บรหิารงานโดยการน าหลกัธรรมาภิบาลมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน บรหิารในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามพันธกิจของคณะฯ มหาวิทยาลัย และ
จากภาครัฐ โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ มหาวิทยาลัยฯ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา เพื่อพฒันางานพร้อมกบัพฒันาคน และช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติโดยยึด
หลักธรรมภิบาลในการด าเนินงานและบรหิารจัดการ ดังนี้  
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะฯ ได้ด าเนินการน าผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ โดยการปฏิบัติ
ราชการจะต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดตัวช้ีวัด และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงานที่เป็น มาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เช่น การรายงานการใช้งบประมาณตามไตรมาส รายงาน
แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากแผนงาน  25 โครงการ  93 กิจกรรม  
มีการปรับแผนการด าเนินงาน 25 โครงการเหลือ  81 กิจกรรม  ผลการด าเนินงานบรรลุ  25 โครงการ 81 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  และรายงานผลการด าเนินงานโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เป็นต้น  
           เอกสำรอ้ำงอิง  
 มน.5.1.4-1.1 รายงานผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส  
 มน.5.1.4-1.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 2564  
 มน.5.1.4-1.3 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 (พ.ศ.
2560 -2564) ฉบับปรับปรงุ 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมไพฑรูย์-เพิ่มศักดิ์ กุศล วิทยากร
โดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสมัพันธ์ 
  มน.5.1.4-1.4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามแผนการ
ปฏิบัติราชการฯ และตามแผนงานด าเนินงานของคณะ (ปฏิทินการด าเนินงาน) 

 2) หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) ผู้บริหารคณะฯ ได้ด าเนินการการบริหารราชการ  มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจ
เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้บริหารมีการประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีการรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณตามไตรมาส การประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบภายใน  การก าหนดประเด็นความ
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เสี่ยง การประเมินผลความเสีย่ง มีการประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานบรรลผุลสัมฤทธ์ิ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารงาน 
           เอกสำรอ้ำงอิง 
                    มน.5.1.4-2.1 รายงานผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส  
   มน.5.1.4-2.2 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 
    มน.5.1.4-2.3 การประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
                     มน.5.1.4-2.4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
                     มน.5.1.4-2.5 กล่องแสดงความคิดเห็น 
                     มน.5.1.4-2.6 รายงานข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปงีบประมาณ 2564 

3) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารคณะฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มี
การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา บริการลงข้อมูลในวารสารคณะฯ และศึกษาดูงาน เพื่อสนองตามพันธกิจของ
คณะฯ มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง เพื่อให้คณาจารย์เข้าถึงข้อมูลและตอบสนอง
ความต้องการ การให้บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป ทุกระดับ เช่น การมีห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด ในการให้บริการคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีการเผยแพร่ข่าวสาร 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 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 

(พ.ศ.2560 -2564) ฉบับปรับปรงุ 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมไพฑรูย์-เพิ่มศักดิ์ กุศล 
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ 

 4) หลักควำมรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารคณะฯ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
นโยบาย/พันธกิจ/กิจกรรมโครงการ ด้วยความรับผิดชอบและตามที่ เป้าหมายก าหนดไว้ โดยความ
รับผิดชอบนั้นอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ เช่น ผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยตอบสนองต่อความคาดหวังของชุมชนและท้องถ่ิน มีเป้าหมายการท างานที่ชัดเจนที่
ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนส ารอง มีการติดตามและประเมินผล
การท างานโดยการแต่งตั้งเป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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อย่างต่อเนื่อง การรับผิดชอบต่อสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการ
คัดกรองบุคคลเข้า – ออก ตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย จัดการเรียน
การสอน/การประชุม ในรูปแบบออนไลน์ การเว้นระยะห่าง งดจัดกิจกรรมหรือโครงการที่มีความเสี่ยงฯ         
มีจุดบริการตู้ปันสุข รวมถึงการส่งกล่องปันสุขให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ และงานบริการวิชาการต่าง ๆ 
ทั้งนีเ้พื่อให้กิจกรรมของคณะฯขับเคลื่อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกสำรอ้ำงอิง  
มน. 5.1.4-4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณบด ี
มน. 5.1.4-4.2 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี  
มน. 5.1.4-4.3 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี  
มน. 5.1.4-4.4 ค าสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร 
มน. 5.1.4-4.5 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานคณบดี 
มน. 5.1.4-4.6 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุม่งาน 
มน. 5.1.4-4.7 ค าสั่งมอบหมายภาระงานบุคลากรภายในส านักงานคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์ฯ 
มน. 5.1.4-4.8 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

 5) หลักควำมโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหารคณะฯ มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสามารถช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงกระบวนการ โดยให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ในโครงการ มีการประชุมช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับงบประมาณ มีช่องทางส าหรับการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
ทางโทรศัพท์ กล่องแสดงความคิดเห็น เว็บไซต์คณะ  Facebook  e-mail มีการสรุปรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณตามไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ และกองนโยบายแผนงาน ซึ่งคณะฯ           
มีการด าเนินกิจกรรมโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ทั้งการด าเนินงานการประเมินความดี
ความชอบด าเนินงานโดยมีคณะกรรมการบริหารกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการและอาจารย์ชาวต่างประเทศ เพื่อให้หน่วยงานด าเนินงานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับประเภทบุคลากรนั้น ๆ โดยยึดกฎระเบียบ
พร้อมช้ีแจงผลให้ทราบ 

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 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 
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 มน. 5.1.4-5.4 รายงานผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส  
มน. 5.1.4-5.5 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรของคณะฯ 
มน. 5.1.4-5.6 ประมวลกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ฉบับปรับปรงุ พ.ศ. 2554 

 6) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation)  ผู้บริหารคณะฯ ได้ด าเนินการให้บุคลากร หรือที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม แสดงทัศนคติ แสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอปัญหา/
ประเด็น แนวทางการแก้ไข ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของคณะ เช่น เว็บไซต์ สายตรงคณบดี กล่องแสดงความ
คิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ ศิษย์เก่า ชุมชน และนักศึกษามีส่วนร่วม  มีกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กระบวนการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการ การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ มีการประชุมคณาจารย์
และบุคลากรของคณะ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ การประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  2 เดือน/ครั้ง การประชุมผู้บรหิาร การประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ การประชุม
หัวหน้ากลุ่มงาน รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะเพื่อแสดงความคิดในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
          เอกสำรอ้ำงอิง 
 มน. 5.1.4-6.1 โครงการทบทวนแผนยุทศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
(พ.ศ.2560 -2564) ฉบับปรับปรงุ 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมไพฑรูย์-เพิ่มศักดิม์ีกุศล 
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ 
  มน. 51.4-6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 22 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ช้ัน 2 อาคาร 38 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ        
ณ ล าปาง  รองอธิการบดฝี่ายวางแผน วิจัยและวิเทศสัมพันธ์  

มน. 5.1.4-6.3 เฟซบุ๊กคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มน. 5.1.4-6.5 กล่องแสดงความคิดเห็น 
มน. 5.1.4-6.6 รายงานการประชุม 

 7) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) ผู้บริหารคณะฯ มีการมอบหมายงานตาม
โครงสร้างงาน ตามอ านาจหน้าที่และมีการมอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี 
หัวหน้ากลุ่มงาน ประธานหลักสูตร ได้ปฏิบัติหน้าที่  รับผิดชอบรวมถึงการตัดสินใจ และด าเนินการ
บริหารงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และเกิดผลการด าเนินงานที่ดีต่อส่วนราชการ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี ค าสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานคณบดี ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
การเงิน ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



149 
 

 
 

         เอกสำรอ้ำงอิง 
 มน. 5.1.4-7.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณบด ี
 มน. 5.1.4-7.2 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี  
 มน. 5.1.4-7.3 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี  
 มน. 5.1.4-7.4 ค าสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร 
 มน. 5.1.4-7.5 ค าสั่งมอบหมายภาระงานบุคลากรภายใน ส านักงานคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ     
 มน. 5.1.4-7.6 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 มน. 5.1.4-7.7 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุ/เจ้าหน้าที่พสัด ุ
                  มน. 5.1.4-7.8 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน 

 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  ผู้บริหารคณะฯ ได้ด าเนินการ โดยการใช้อ านาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติแสดงให้เห็น
ถึงการอยู่ร่วมกันและค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ให้ทราบทางเว็บไซต์  
          เอกสำรอ้ำงอิง 
 มน. 5.1.4-8.1 ประมวลกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ฉบับปรับปรงุ 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) ในการด าเนินงานของคณะฯ มีการปฏิบัติต่อบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ ภาษา และถ่ินก าเนิด โดยให้
อาจารย์ทุกหลักสูตรร่วมกันจัดท าระบบกลไกต่าง ๆ รวมทั้งให้อาจารย์ บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการอย่างเสมอภาค  เช่น โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ  ให้โอกาส
เท่าเทียมกันในการพัฒนางานของตนเอง เช่น การท าผลงานทางวิชาการ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ของบุคลากร หรือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
          เอกสำรอ้ำงอิง 
 มน. 5.1.4-9.1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
(พ.ศ.2560 -2564) ฉบับปรับปรงุ 2562 วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมไพฑรูย์-เพิ่มศักดิม์ีกุศล 
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ 
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 มน. 5.1.4-9.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต วันที่ 3-5 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented) ผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับการน าหลักการ
ตัดสินใจโดยฉันทามติมาใช้ในการตัดสินใจทางการบริหาร   มีกระบวนการหาข้อคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กระบวนการตัดสินใจในที่คณะกรรมการบริหารคณะ การ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ หรือการประชุมคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ โดยหลักการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องต่าง  ๆ ทั้งประเด็นเชิงนโยบาย การบริหาร แนวทาง
ปฏิบัต ิโดยอาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มีการยอมรับในหลักการและเหตุผลที่มีการประสานความคิดเห็น
ที่แตกต่างเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน โดยมี รายงานการประชุมต่างๆ ของคณะ แบบรายงานการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  ผ่านการยอมรับเสียงส่วนใหญ่จากคณาจารย์
และบุคลากร เช่น การประชุมเพื่อหาแนวทางในการรับสมัครนักศึกษา การประชุมเพื่อหาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์   การใช้พื้นที่อาคารร่วมกันของหลักสูตร 
อาคาร 2 อาคาร 37 และอาคาร 38 

เอกสำรอ้ำงอิง 
  มน. 5.1.4-10.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
  มน. 5.1.4-10.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานคณะฯ 
  มน. 5.1.4-10.3 รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ 
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5. ค้นหำแนวปฏิบัติท่ีดีจำกควำมรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยคลอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำร
วิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลกัษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
จริง 
 คณะได้ด าเนินการตามกระบวนการ PDCA เริ่มจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ในโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ระบุใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560-2564   โดยค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง มีดังนี ้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พร้อมทัง้ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัดงาน 
          2. ก าหนดประเด็นความรู้ตาม 5 พันธกิจ 5 ด้าน มี 4 โครงการ  
          3. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผูส้นใจภายนอกเสนอผลงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี  
          4. วิธีการเสาะความรู ้
       5. ดัดแปลง 
       6. น ามาปฏิบัติ 
        7. น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เชิญบุคคลภายนอกมาแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
        8. อาจจะมรีางวัลส าหรบัประเด็นความรู้และประกาศผล  
        9. จัดท าสรุปเล่ม,ประชาสัมพันธ์เผยแพร่    
 ผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการ ดังนี ้

1) กิจกรรมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ระดบัชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3  
New Normal New Life : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสบืสานอตัลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปญัญาสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผลลพัธ์การด าเนินงานโครงการคือ เวทีเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิชาการ
และงานวิจัย อีกทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ระหว่าง
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและภาคีเครอืข่ายทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรวมทัง้จัดสรร
งบประมาณในการสร้างแรงจูงใจ ยกยอ่งนักวิจัยที่มผีลงานวิจัยดีเด่น  
          2) โครงการเสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร ช่วงที่ 1 เสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร  วันที่ 17  มีนาคม  2564 ณ  ห้องประชุมไพฑูรย์ เพิ่มศักดิ์ -มีกุศล ช้ัน 7  
อาคาร 38  ผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการคือ ได้แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7)  และหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมเพื่อเทียบเคียงกับหลักสูตรใน
สถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
           3) โครงการเสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเองระดับหลกัสูตรช่วงที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลีย่นการจัดท ารายงาน ประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร บนระบบ CHE QA Online ระหว่าง วันที่ 7- 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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38404 ช้ัน 4 อาคาร 38 ผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการคือ ได้แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตทิี่ดี จัดท า
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร บนระบบ CHE QA Online (มคอ.7)   
          4) โครงการการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสายสนับสนุน : อบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตร
เทคนิคการท างานวิเคราะห์จากงานประจ า” ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผลลัพธ์การด าเนินงานโครงการคือ อยู่ในระหว่างรอสถานการณ์โรคระบาด
เช้ือโควิดคลีคลายซึง่มีบุคลากรภายนอกทีส่นใจร่วมโครงการจ านวน 30 คน  
         ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังเป็นแหลง่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ใหก้ับหน่วยงานภายนอก โดยมีหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงานการ
จัดท าวารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการข้ึนฐาน TCI มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม นักศึกษาปริญญาเอกจากประเทศจีน ศึกษาดูงานด้านดนตรีศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานด้านนาฏศิลป์  
       เอกสำรอ้ำงอิง 
        มน 5.1.5- 1  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 
        มน 5.1.5- 2  โครงการกจิกรรมงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรร์ะดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 3  New Normal New Life : กระบวนทศัน์ใหม่เพื่อสบืสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาสู่การพัฒนาท้องถ่ินตามศาสตร์พระราชา” วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
        มน 5.1.5- 3  โครงการเสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลกัสูตร ช่วงที่ 1 เสวนาจัดการความรูแ้ละแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร  วันที่ 17 มีนาคม  2564 
        มน 5.1.5- 4  โครงการเสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลกัสูตรช่วงที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนการจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ระดับหลกัสูตร บนระบบ CHE QA Online ระหว่าง วันที่ 7- 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 38404 ช้ัน 4 อาคาร 38 
        มน 5.1.5- 5  โครงการการจัดการความรูสู้่แนวปฏิบตัิที่ดีของสายสนับสนุน : อบรมเชิงปฏิบัติการ
“หลกัสูตรเทคนิคการท างานวิเคราะห์จากงานประจ า” ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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 6. กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุน 
 6.1  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ คือ 
       6.1.1 การพัฒนาด้านคุณวุฒิของบุคลากร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการ
ติดตามผลการลาศึกษาต่อของบุคลากรในหน่วยงาน โดยบุคลากรได้มีการรายงานความก้าวหน้าการลา
ศึกษาต่อ มายังมหาวิทยาลัย  โดยผ่านความเห็นของผู้บังคับบัญชาข้ันต้น และจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบผล  เอกสารหมายเลข 5.1.6-01 รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีข้อมูลตารางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนพัฒนำบุคลำกร คุณวุฒิท่ีสูงขึ้น ระยะ 5 ปี ของ พ.ศ. 2560-2564 

 
ปี พ.ศ. ระดับปริญญำเอก ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ อยู่ระหว่ำงกำร 
ลำศึกษำต่อ 

ผู้ยื่นประสงค์ 
ลำศึกษำต่อ 

2560 16 - - 
2561 14 - 2 
2562 12 3 4 
2563 11 1 3 
2564 9 1  
รวม 10  คน  

 
จากตารางแผนพฒันาบุคลากรอาจารยท์ี่ศึกษาต่อระดบัปรญิญาเอก จ านวน 10 คน  

มีผูส้ าเรจ็การศึกษา จ านวน 1 คน ดังนี้ 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  ไตรศิริวาณิชย์    
   
 

ข้อมูลต าแหนง่ทางวิชาการ/ระดบัการศึกษา  2563 จ านวน 
จ านวนปรญิญาโทที่ไม่มีต าแหนง่   44 คน 
จ านวนปรญิญาเอกที่ไมม่ีต าแหน่ง    20 คน 
จ านวนปรญิญาโทที่มีต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์   9 คน 
จ านวนปรญิญาเอกทีม่ีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน 
จ านวนปรญิญาเอกทีม่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1 คน 

รวม 84 คน 
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  อำจำรย์ท่ีอยู่ระหว่ำงศึกษำต่อ จ ำนวน  9 คน ดังน้ี 
  1.  อาจารย์ศุภชัย  ภักดี           ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 
  2.  อาจารย์ยุวดี  พลศิริ          ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 
  3.  อาจารย์กานต์  กาญจนพิมาย          ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 
  4.  อาจารย์กฤติกา  ธรรมวิเศษ            ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 
  5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี  ผิวจันทร์         ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์รรณราย  ค าโสภา         ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 
  7.  อาจารย์ลดาวัลย์  ปัญตะยัง           ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 
  8.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ังวาลย์  ตุกพิมาย         ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ 
  9.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์รวีย์  พรเอี่ยมมงคล      ลาศึกษาต่อในเวลาราชการ 
   
 6.1.2  รายงานการพัฒนาด้านต าแหน่งทางวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ได้ก ากับติดตามผลการด าเนินการของบุคลากรที่ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ผลงานด้านงานวิจัย  
การเขียนต ารา  และการพัฒนาตนเองด้านการอบรม 2 ครั้ง/ปี โดยได้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
เอกสารอ้างอิง 5.1.6-01 รายงานการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในระดับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. 1 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . 10 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน อาจารย์ที่มีผลงานอยู่ระหว่าง
พิจารณาผลงานทางวิชาการต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  18  คน  และระดับรองศาสตราจารย์ 
จ านวน  1   คน ดังนี ้
 

ปี  
พ.ศ. 

รองศำสตรำจำรย ์ ผู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติ 
อยู่ระหว่ำงกำร

พิจำรณำ 
ผู้ยื่นขอก ำหนด

ต ำแหน่ง 
2560 1 - - 
2561 1 1 - 
2562 2 - - 
2563 2 - - 
2564 2 - - 
รวม 2  
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แผนพัฒนำบุคลำกร สู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2560-2564 
 

ปี  
พ.ศ. 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ ผู้ท่ีได้รับกำรอนุมัติ 
อยู่ระหว่ำงกำร

พิจำรณำ 
ผู้ยื่นขอก ำหนด

ต ำแหน่ง 
2560 2 2 - 
2561 4 26 5 
2562 25 6 5 
2563 26 3 4 
2564 25 1 - 
รวม 26 14 

 
รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำท่ีได้ต ำแหน่งทำงวิชำกำร จ ำนวน 20 คน ดังน้ี 
 
ล ำดับ

ท่ี 
ชื่อ – สกุล วันเดือนปีท่ีบรรจุ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ  ทรพัย์สิน 1 มิ.ย.2541 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  แขรัมย์ 2 มิ.ย.2523 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา  กูลรัตน์ 1 มิ.ย.2533 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  พิณศรี 2 ม.ค.2533 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังวาลย์  ตุกพิมาย 27 ก.ย.2554 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรสิ ภูมิประเทศ 12 พ.ค. 2552 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา จันทริย์วงษ์ 10 มิ.ย.2529 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงกจิ วงษ์พินิจ 30 ก.ค. 2533 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม 23 ก.ย.2556 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  แสงอัมพร 4 เม.ย. 2550 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล  สนิทสันเทียะ 2 ก.ค.2555 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตรีเกรียงศักดิ์  เตียเจริญวรรธน ์ 1 ก.ค. 2554 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  นาดี 1 ก.ค.2554 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีชฎา  สุขเกษม 1 เม.ย. 2552 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง 16 พ.ค. 2534 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวณี  ผิวจันทร ์ 23 พ.ย. 2552 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรวีย์  พรเอี่ยมมงคล 1 เม.ย. 2552 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาคภูมิ  ไตรศิริวาณิชย์ 23 พ.ย. 2552 
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19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐวิทย์  รัฐกาญจนไพบลูย ์ 27 ก.ค. 2558 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณราย  ค าโสภา 18 ก.ย. 2532 
 รศ.ดร.=1 คน  
 ผศ.ดร=10 คน  
 ผศ.=9 คน  

 
รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำท่ียื่นต ำแหน่งทำงวิชำกำรและอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ จ ำนวน 19 คน 

 
ล ำดับท่ี ชื่อ – สกุล วันเดือนปีท่ีบรรจุ หมำยเหต ุ

1 อาจารย์ ดร.จ านงค์  จันทร์เขียว 2 ก.ค. 2555  
2 อาจารยว์นมพร  พาหะนิชย ์ 9 พ.ย. 2537  
3 อาจารย์ ดร.นพฤทธ์ิ  จิตรสายธาร 22 ก.ค. 2534  
4 อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี 2 ก.ค. 2555  
5 อาจารย์ ดร.ชัย  สมรภูม ิ 26 เม.ย. 2547  
6 อาจารย์ ณภัค  วุฒิธันศา 2 ก.ค. 2555  
7 อาจารย์ ดร.ศศิธร  ศูนย์กลาง 8 ส.ค. 2537  
8 อาจารยพ์ัชรินทร์  โชคอ านวย 15 ม.ค. 2552  
9 อาจารยศ์รัณย์  ศิลาเณร 28 ส.ค. 2555  
10 อาจารย์ ดร.ภัทระ  อินทรก าแหง 10 ต.ค. 2539  
11 อาจารย์ ดร.ชาตรี  เกษโพนทอง 1 พ.ย. 2534  
12 อาจารย์ ดร.อิทธิวัตร  ศรีสมบัต ิ 26 ก.ค. 2531  
13 อาจารยอ์สิรีย์  ด ารงสุนทรธัย 12 ก.ย. 2554  
14 อาจารยธิ์ติมา  พจนะแก้ว 1 ก.ค. 2554  
15 อาจารยญ์าณิศา  สู่ทรงด ี 12 ก.ค. 2554  
16 อาจารยก์านต์  กาญจนพิมาย 1 ก.ค. 2554  
17 อาจารย์ ดร.อลงกต  เพชรศรสีุก   12 พ.ค. 2552  
18 อาจารยก์าญจนา  เถาว์ชาลี   2 ก.ค. 2555  
19 อาจารย์ ดร.สริิพัฒถ์  ลาภจิตร 13 ม.ค. 2536  

  
6.2  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ได้ติดตำมแผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรสำย

สนับสนุน คือ จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน  สังกัด คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 35 คน ประกอบด้วย 
พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 10 คน พนักงานราชการ 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
งบประมาณรายได้ 23 คน ได้แก่ พนักงานงบประมาณรายได้ประจ าส านักงานคณบดี จ านวน 9 คน 
พนักงานประจ าอาคาร 10 คน และนักวิชาการศึกษาประจ าสาขา 4 คน ตารางดังนี้ 
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ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล หมำยเหตุ 
1 นางนุตสรา  ม่ิงมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
2 นางสาวรุจิราพร  ศาลางาม พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
3 นายศักดิช์ัย  ทา่ทอง  พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณแผ่นดิน 
4 นางสาวอุษนีย์  จะมัวด ี  พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณแผ่นดิน 
5 นางสาวภทพร  ศรีโกตะเพชร พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณแผ่นดิน 
6 นางสาววิไลวรรณ  งามฉลาด พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณแผ่นดิน 
7 นายอุทัย  ก าจร พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณแผ่นดิน 
8 นางปิยนุช  ผมพันธ ์ พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณแผ่นดิน 
9 นางสาววารุณี  วาลีประโคน พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณแผ่นดิน 
10 นางสาวทองพันธ์ แพใหญ ่ พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณแผ่นดิน 
11 นายเอกพงศ์  โภคทรัพย ์ พนักงานราชการ 
12 นายธนาพล  แจง้สวา่งศรี พนักงานราชการ 
13 นายณัฐนันท์  แสงสวา่ง พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได ้
14 นายอนันต์ แสวงมี พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได ้
15 นางสาวศศิธร  จันครา พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได ้
16 นางสาวภีรมิต  สุจินพรัหม พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได ้
17 นายพัทธ์  สุทธิประภา พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได ้
18 นายปรพล  บานเย็น พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได ้
19 นางสาวณฐิภาวัล  ท่าทอง พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได ้
20 นายเกียรติศักดิ์  ยีเ่ขง่   พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได ้
21 นายวัฒนชยั ภาคพรหม พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได ้
22 นางสาวอริศรา  มีศิลป ์ แม่บ้าน 
23 นางสมถวิล  โฉมงาม แม่บ้าน 
24 นางเสนอ  นัดด ี แม่บ้าน 
25 นางวิภารัตน์  ประดับ แม่บ้าน 
26 นายสมพงษ ์ ลักธคิุณ แม่บ้าน 
27 นางวรรณี  มีหมดจบ แม่บ้าน 
28 นางทับทิม  วายโศก  แม่บ้าน 
29 นายจักรรินทร์ เหลือล้น แม่บ้าน 
30 นางพินทอง  รุ่งเรืองศรี แม่บ้าน 
31 นางเฉลียว ข ากิจ แม่บ้าน 
32 นางจุฑากนก เพชรศรีสุก พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได้ สาขาศิลปะ 
33 นายอร่าม มุลาลินน์  พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได้ สาขาดนตรี 
34 นายอดิศักดิ์  ชมด ี พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได้ สาขาดนตรี 
35 นายชนาวฒัน์  จอนจอหอ พนักงานมหาวิทยาลยังบประมาณรายได้ สาขาดนตรี 
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 6.2.1.  รายงานด้านการขอก าหนดต าแหน่งที่สงูข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการก ากับติดตามและข้ันตอนการด าเนินการจัดท า
แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะระดับช านาญการ  และระดับ
ช านาญการพิเศษ  ของบุคลากรสายสนับสนุนทุกต าแหน่ง ที่สังกัดส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เพื่อด าเนินการรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัย โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (เอกสารอ้างอิง มน 5.1.6-01) 
 

ล าดับ
ที่ 

ประเภทบุคลากร จ านวน
บุคลากร
ที่มีอยู ่

การ
ด าเนินการ

จัดส่ง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุ

1 พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 10 10 -  
2 พนักงานราชการ 2 2 -  
3 พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้ 9 9 -  

รวมจ ำนวนท้ังสิ้น 21  คน  
 
ต าแหน่งบุคลากรที่สงักัดส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
 
ล าดับที ่ ต าแหน่งบุคลากรที่สงักัดส านักงานคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จ านวน
บุคลากร
ที่มีอยู ่

การ
ด าเนินการ

จัดส่ง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ

1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 6 -  
2 นักวิชาการศึกษา 8 8 -  
3 นักวิชาการการเงินและบัญชี 1 1 -  
4 นักวิชาการพัสด ุ 1 1 -  
5 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 1 -  
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2 2 -  
7 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1 -  
8 บรรณารักษ์ 1 1 -  

รวมจ ำนวนท้ังสิ้น 21  คน 
  

6.2.2.  รายงานการด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานหลักของบุค ลากรในหน่วยงาน                 
โดยก าหนดให้บุคลากรทุกท่านจัดท าคู่มือปฏิบัติงานและด าเนินการจัดส่งและเผยแพร่ผลงานไปยัง
หน่วยงานอื่น  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระดับคุณภาพของผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึน 
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ล าดับ
ที่ 

ประเภทบุคลากร จ านวน
บุคลากร
ที่มีอยู ่

การ
ด าเนินการ

จัดส่ง 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

หมาย
เหต ุ

1 พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 10 10 -  
2 พนักงานราชการ 2 2 -  
3 พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณรายได ้ 9 9 -  

รวมจ ำนวนท้ังสิ้น 21  คน  
 
แผนพัฒนำบุคลำกร สู่ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2560-2564  
(เฉพำะพนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนท่ีจ้ำงจำกงบประมำณแผ่นดิน  จ ำนวน 10 คน) 
 

ปี  
พ.ศ. 

อยู่ระหว่ำงกำรยื่นขอ
ก ำหนดต ำแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ช ำนำญกำร 

2560 - - 
2561 - - 
2562 3 - 
2563 3 - 
2564 4 - 
รวม 10 

 
 6.3  ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการสนบัสนุนส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนการบรหิารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนในการติดตามผลการอบรม/การประเมินผลสัมฤทธ์ิการพฒันา
บุคลากร หลกัฐานการน าเอาความรูท้ี่ได้รับการพฒันามาใช้ในการปฏิบัตงิาน ดังนี้ 
  

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ว/ด/ปี จ านวน
ที่อบรม 

การน ามาใช้ประโยชน์ 

1 โครงการเสวนาจัดการความรู้และ
แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดท า
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรช่วง
ที่ 1 เสวนาจัดการความรู้และแลกเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร   ณ ห้อง
ประชุมไพฑูรย์ เพิ่มศักดิ์-มีกุศล 
ช้ัน  7  อาคาร 38  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

17 มี.ค.64 45 คน 1. ได้แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี
ในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร (มคอ.7)   
2.หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมเพื่อ
เทียบเคียงกับหลักสูตรในสถาบัน
กลุ่ ม เดี ย วกันโดยมีหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ยืนยัน 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ว/ด/ปี จ านวน
ที่อบรม 

การน ามาใช้ประโยชน์ 

2 การอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตร การ
พัฒนาบทเรียน e-Learning มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ ด้วย Moodle ระยะที่ 2 
ส าหรับผู้สอน ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์กลาง อาคาร 28 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

23-26 
 มิ.ย. 63 

30 คน น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 
10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 อาคาร44  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

10-11 
ก.พ.64 

20 คน น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาหลักสูตร
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมไพฑูรย์ 
เพิ่มศักดิ์-มีกุศล ชั้น  7  อาคาร 38  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

เดือน 
มี.ค-เม.ย.
64 

8 คน น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองด้าน
คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

5 โครงการ “การเขียนบทความเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษ”ประจ าปีการศึกษา 1/2563 
 

 29 ส.ค.63  
 

8 คน 1. บุคลากรในหลักสูตรเข้าใจ
หลักการเขียนบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษ 
2. บุคลากรสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
และปรับใช้ในการสอนของตนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

6 โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
นักศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์  ชั้น 2 
อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

5 ส.ค.63 80 คน คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ินักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

7 โครงการบริหารความเสี่ยงระดับหลักสูตร
และคณะณ ห้องประชุมเธียเตอร์  
 ชั้น 2 อาคาร 38 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

8 ก.ค.63 78 คน 1.เพื่อให้มีแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับหลักสูตรและคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบ
บูรณาการ ที่เป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกัน 
2.เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงในระดับหลักสูตรและการ
บริหารความเสี่ยงในระดับคณะ
ลดลง 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ว/ด/ปี จ านวน
ที่อบรม 

การน ามาใช้ประโยชน์ 

8 โครงการเสวนาจัดการความรู้และ
แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการ
จัดท ารายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ช่วงที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนการจัดท ารายงาน ประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร บนระบบ CHE QA 
Online 

7-8 มิ.ย.64 45 คน น ามาใช้ในการวางแผนการท า
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร  

9 โครงการอบรมร่วมเรียนรู้ “หลักสูตร
คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated 
Education : CWIE)” ณ อาคาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุรินทร์ 

9-11  
พ.ค. 64  

 

15 คน สามารถน าความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ใน
การพัฒนางานในการด าเนินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา 

10 โครงการบริการวิชาการเครือข่ายผู้สอน
ภาษาไทยและภาษาเขมร หัวข้อ ภาษาและ
วรรณกรรมเขมรวิจักษ์ ในวาระครบรอบ 70 
ปี ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา ณ ห้องประชุม
พุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

20 ธ.ค.63 4 คน น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง
และการเรียนการสอน 

11 การฝึกอบรมตามหลักสูตร การอบรมผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ “ระดับคณะ/
สถาบัน” หลักสูตรที่ 5  (ส าหรับผู้ไม่มี
ประสบการณ์) ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  

16-17  
พ.ย.63 

1 คน น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร 

12 โครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้อง
โสตวัสดุ 2 ชั้น 4 อาคารส านักวิทยบริการ
ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

 2 ธ.ค.63 15 คน น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตร 

13 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมการรายงาน
ผลฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
หลักสูตร 4 ปี สถานที่ ห้องช้างเผือก  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

15 ต.ค.63 15 คน น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองใน
การใช้โปรแกรมรายงานผลฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 

14 โครงการอบรม "หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ" 
ในรูปแบบออนไลน์ 
 

28 เม.ย.64 1 คน อาจารย์ในหลักสูตรได้แนวทางใน
การพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ว/ด/ปี จ านวน
ที่อบรม 

การน ามาใช้ประโยชน์ 

15 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 ส าหรับผู้ที่
ไม่มีประสบการณ์) 

29-30  
มี.ค. 64 
 

3 คน พัฒนาบุคลากรทางด้านประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

16 การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับหลักสูตร (หลักสูตร 2 ส าหรับผู้ไม่มี
ประสบการณ์) รุ่นที่ 31 
 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงแรมล้านช้าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

24-25  
มิ.ย.64 

6 คน พัฒนาบุคลากรทางด้านประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

17 การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ระบบ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
ท างานที่บ้านด้วย Cisco Webex” 
 

4 มิ.ย.64 2 คน พัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
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 7. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกท่ีเหมำะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะท่ีได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติท่ีประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ 
และกำรประเมินคุณภำพ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะโดยได้น าแนวปฏิบัติและ วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และระบบ
การประกันคุณภาพศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นกระบวนการประกันคุณภาพทั้งด้านการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เริ่มจาก 
       1) ข้ันการวางแผนงานโดยคณะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี บุคลากร กลุ่มงาน
และผู้รับผิดชอบ เป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติงานและการควบคุมการด าเนินงานของ
คณะในแต่ละพันธกิจให้มีคุณภาพ  โดยคณะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและแผนพัฒนาประกัน
คุณภาพของคณะ ด าเนินงานตามแผน  ผู้บริหาร ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของคณะและหลักสูตร
สาขาวิชาน าระบบสารสนเทศบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ
และยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานระดับคณะ ระดับหลักสูตรสาขาวิชา และได้น าผล
การด าเนินงานดังกล่าวเข้าสู่การทบทวน พิจารณาด าเนินงานตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ผลการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       2) ข้ันการปฏิบัติบุคลากรในคณะด าเนินการต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้ คณะกรรมการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะควบคุมคุณภาพการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผน  และมีคุณภาพ
ตามที่ได้วางแผนไว้ 
        3) ข้ันการตรวจสอบ คณะได้ตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานตามแผนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
โดยการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ เพื่อให้งานมีคุณภาพและส าเร็จตามแผนและระบบมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
          4) ข้ันปรับปรุง หลักสูตรและคณะรับการประเมินผลคุณภาพการด า เนินงานโดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ จากนั้นคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะประเมิน
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพทบทวนและปรับปรุงผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพมีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ได้ระบบก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติการประจ าปี 2564 ภายใต้ช่ือโครงการส่งเสริม
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาแบ่งกิจกรรมโครงการดังนี้ 
 
 
 



164 
 

 
 

          กำรควบคุมคุณภำพ ประกอบด้วย 
 1) ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ประจ าเป็นการศึกษา 2563 
         2) การประชุมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
         3) การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพระดับคณะ  
         4) ปฏิทินการด าเนินงานประจ าปกีารศึกษา 2563 
         5) การประชาสมัพันธ์คู่มือ และการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า การเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
ระดับหลกัสูตร/ระดบัคณะฯระบบ Che QA online  
         6) การลงข้อมลูระบบ CHE QA Online  หลักสูตรและคณะ  
         กำรตรวจสอบคุณภำพ การประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
        1) โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรและคณะ ผ่าน
ระบบ CHE QA  Online     
            ช่วงที่ 1 วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2564  
            และ ช่วงที่ 2 ระดับคณะ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 
         2) การตรวจรายงานประเมินตนเองระดบัหลักสูตรและคณะบนระบบ CHE QA Online หลักสูตร
และคณะก่อนส่งมหาวิทยาลัย 
         3) มีผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
         4) รายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนคุณภำพกำรศึกษำภำยในคณะ เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี (2562-2559) 
 

มำตรฐำน 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 2.97 3.00 3.15 4.08 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3.68 3.68 5 5 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 5 5 5 5 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5 5 5 5 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 5 5 5 4.50 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.76 4.08 4.14 4.38 

ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ
ระดับด ี

ระดับคุณภำพ
ระดับด ี

ระดับคุณภำพ
ระดับด ี

ระดับคุณภำพ
ระดับด ี

 
       จากตารางรายงานผลการด าเนินงานคุณภาพการศึกษาภายในคณะเปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี 
(2562-2559) ในระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินงานตาม
เกณฑ์คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 เกณฑ์องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพระดับคณะ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ในการด าเนินงานในภาพรวม ผลการประเมิน
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ระดับคุณภาพระดับดี แนวโน้มดีข้ึน ปีการศึกษา 2559 (ค่าเฉลี่ย 3.76 คะแนน) ปีการศึกษา 2560 
(ค่าเฉลี่ย 4.08 คะแนน)  ปีการศึกษา 2561 (ค่าเฉลี่ย 4.14 คะแนน) ตามล าดับ และตัวบ่งช้ีที่ต้อง
พัฒนาการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ    
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามเกณฑ์คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2563 เกณฑ์มาตรฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งช้ี ในการด าเนินงานในภาพรวม ผลการ
ด าเนินงานระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.38 คะแนน) และตัวบ่งช้ีที่ต้องพัฒนาการด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คือ ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 1.38 คะแนน) ซึ่งคณะได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอบรมให้ความรู้  ทั้งเป็นมี
ผู้เช่ียวชาญเป็นพี่เลี้ยงและมีคลินิกในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ มีการติดตามและรายงานผลตามไตร
มาสต่อผู้บริหาร เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
 ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ใน CHE QA Online 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  โดยคณะกรรมการบริหารคณะ (ก.บ.) สามารถสืบค้นข้อมูลของคณะ
และหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ บนระบบสารสนเทศฯ พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ การวางแผน การก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ า 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 แผนปฏิบัติการประจ าป ี
             มน 5.2.1-5 แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2562 
             มน 5.2.1-6 โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร
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 ค าสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2563 
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เกณฑ์กำรประเมิน  :  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

 
กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 

ค่าเป้าหมาย 
12 เดือน 

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

   
ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี  ผศ.ดร.อัชราพร สุขทอง  

ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร 
รศ.ดร.จิรายุ  ทรพัย์สิน  
ผศ.พรรณราย  ค าโสภา  
อาจารย์ ดร.พีรวัส  อินทวี   
ผศ.เชาวณี ผิวจันทร ์
อาจารย์ ดร.จ านงค์ จันทรเ์ขียว 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
รองคณบดฝี่ายบริหาร 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศึกษา 
รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการและงานพัฒนาครู
รองคณบดฝี่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพเิศษ 
ผู้ช่วยคณบดี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล/
รายงาน 

นางนุตสรา  มิ่งมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
/หัวหนา้ส านักงานคณบด ี

นางสาวภทพร  ศรีโกตะเพชร 
นางสาวรจุิราพร  ศาลางาม 
นางสาวทองพันธ์ แพใหญ ่
นางสาวอุษนีย์  จะมัวดี 
นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด 
นางปิยนุช  ผมพันธ์ 
นางสาววารุณี  วาลีประโคน 
นายเกียรติศักดิ์  ยี่เข่ง 
นางสาวณฐิภาวัล  ท่าทอง 
นายวัฒนชัย ภาคพรหม 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการการเงินและบัญชี 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

นักวิชาการพัสด ุ

นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.2 : ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรสำขำวิชำ 
กำรเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2563 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
เป้ำหมำย  : .....5.... ข้อ  
 
ประเมิน
ตนเอง 

ข้อท่ี ประเด็นกำรพิจำรณำ  

 
 

1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลกัสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา 

 
 

2 มีคณะกรรมการก ากบั ติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพือ่พิจารณาทุก
ภาคการศึกษา 

 
 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชา 

 
 

4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลกัสูตรสาขาวิชา และ
รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณา 

 
 

5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรบัปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
 

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลกัสูตรสาขาวิชาผ่านองค์ประกอบที่ 1  
การก ากบัมาตรฐาน 

 
ผลกำรด ำเนินกำร  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการ
ด าเนินงานระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรสาขาวิชา ตามเกณฑ์มาตรฐานครบ 6 ข้อ ดังนี้  
 1. มีระบบและกลไกในกำรก ำกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรสำขำวิชำ 
  1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกบัระดบัการพัฒนาของมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ใช้กันเป็นระบบเฉพาะทีม่หาวิทยาลัยพฒันาข้ึนโดยได้รับการสง่เสริม สนับสนุน จากสภามหาวิทยาลัยลงสู่
ระดับคณะ และหลกัสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ตามกรอบเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สกอ.  สมศ. 
และ ก.พ.ร.      

1.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่น ามาใช้ต้องเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ
บรหิารการศึกษาที่ด าเนินการเป็นประจ า  โดยเริ่มจากการจดัท าวางแผนการด าเนินการ ด าเนินงานตาม
แผน การก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปกีารศึกษา และน าเสนอข้อมูลปี
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การศึกษาทีผ่่านมาเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ โดยที่ประชุม
ให้ข้อเสนอแนะสูก่ารปรบัปรุงพฒันาให้ดีย่ิงข้ึน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุภารกจิและพันธกิจ 5 ด้าน 
   1.3 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยได้มีการ
แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับการด าเนินการของหลักสูตรร่วมกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งของแต่ละหลักสูตรที่คณะเปิดสอน เพื่อด าเนินงานบริหารหลักสูตรทุก
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  โดยทั้งนี้คณะฯ ได้มีกลไกในการก ากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยการก าหนดให้แต่ละหลักสูตร มีการด าเนินตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้ง 6 องค์ประกอบ  โดยคณะฯ ได้มี
การควบคุมคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. ในการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบันและมีการ
รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร ด้วยการจัดท ารายงานสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 
                    1.4 คณะด าเนินงานมีระบบและกลไกการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน รายงานรอบละ 10 เดือน และ12 เดือน 
      เอกสำรอ้ำงอิง 
   มน.5.2.1-1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2562 
      มน.5.2.1-2 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 
 2. มีคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบท่ีก ำหนดในข้อ 1 และ
รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ 
   คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามระบบทีก่ าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามใหก้รรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณาทุกภาคการศึกษา 
   เอกสำรอ้ำงอิง 

  มน.5.2.3-1 ค าสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

  มน 5.1.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพือ่
พิจารณา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ  

  มน.5.2.3-3 รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
 

  3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรสำขำวิชำให้เกิดผลตำม
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตรสำขำวิชำ 
  คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรใหเ้กิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 งบประมาณประจ าปี 2564 แผนงานการจัดการ
เรียนสอนตามภาระงานของหลกัสูตร และ คณะสนับสนุนงบประมาณในการตรวจประเมินตนเองระดับ
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หลักสูตร คณะได้จัดระบบแผนงานการปฏิบัติงานประจ าปี2564 ประชาสัมพันธ์คู่มือและเป็นทีป่รึกษาให้
ค าแนะให้กับหลักสูตร มกีารด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ า 
          จากนั้นคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะประเมินแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพทบทวนและปรบัปรุงผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพมีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มีการด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ระบบก าหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติการประจ าปี 2563 ภายใต้ช่ือโครงการส่งเสริมระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาแบ่ง
กิจกรรมโครงการดงันี ้
          กำรควบคุมคุณภำพ ประกอบด้วย 
 1) ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ ประจ าเป็นการศึกษา 2563 
         2) การประชุมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
         3) การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพระดับคณะ  
         4) ปฏิทินการด าเนินงานประจ าปกีารศึกษา 2563 
         5) การประชาสมัพันธ์คู่มือ และการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า การเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ
ระดับหลกัสูตร/ระดบัคณะฯระบบ Che QA online  
         6) การลงข้อมลูระบบ CHE QA Online  หลักสูตรและคณะ  
         กำรตรวจสอบคุณภำพ การประเมินคุณภาพกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 
        1) โครงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรและคณะ ผ่าน
ระบบ CHE QA  Online ช่วงที่ 1 วันที่ 5-15 กรกฎาคม 2564 ช่วงที่ 2 ระดับคณะ วันที่ 3-4 สิงหาคม 
2564 
         2) การตรวจรายงานประเมินตนเองระดบัหลักสูตรและคณะบนระบบ CHE QA Online หลักสูตร
และคณะก่อนส่งมหาวิทยาลัย 
         3) รายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
       เอกสำรอ้ำงอิง 

มน.5.2.3-1 แจ้งยอดงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2564 แผนงาน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา  

มน.5.2.3-2 รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
มน 5.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเสนอเพื่อ

พิจารณา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ  
 

 4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมก ำหนดเวลำทุกหลกัสูตรสำขำวิชำ และรำยงำนผลกำร
ประเมินให้กรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบหมายใหผรูับผิดชอบด าเนินงานตามตัว บงช้ี ตัวช้ีวัด ตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งของคณะและระดับหลักสูตร เพื่อด าเนินงานให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
และน าผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา การประเมินคุณภาพหลักสูตร
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ตามก าหนด ข้อ 11 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี รวม
ทั้งสิ้น 13 หลักสูตร และได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวางแผน ให้ดียิ่งข้ึนในแตละปี
การศึกษา  โดยวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับผู้บริหารของคณะและผู้รับผิดชอบตาม
องค์ประกอบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงผลมาด าเนินการวางแผนงานทุกองค์ประกอบและให้ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาด้านศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ 

เอกสำรอ้ำงอิง 
มน 5.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเสนอ 

เพื่อพจิารณา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรและคณะ  
 
 5. น ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจ ำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรสำขำวิชำ
ให้มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 
   น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยคณะได้น าการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรทุกปี จ านวน  13 สาขาวิชา ตามเงื่อนไขระยะเวลาของหลักสูตร เช่น การรับรองหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา การพัฒนาหลักสูตร  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการก ากับการติดตามให้หลักสูตรสาขาวิชาได้ด าเนินงานรายงานในระดับ
หลักสูตรสาขาวิชาเองทุกหลกัสตูร มีแนวโน้มดีข้ึนจากการรายงานการด าเนินการติดตาม ตามองค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. หลักสูตรผ่านการประเมิน 13 หลักสูตร             
ทุกหลักสูตร "ผ่าน" เกณฑ์ประเมิน   

เอกสำรอ้ำงอิง 
มน 5.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเสนอ 

เพื่อพจิารณา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรและคณะ  
 
 6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรสำขำวิชำผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
 คณะมีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน โดยคณะ
ได้ก ำกับติดตำมทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
        ปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินทัง้ 15 หลักสูตร ผ่านทั้ง 15 หลกัสูตร คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
        ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินทัง้ 15 หลักสูตร ผ่านทั้ง 15 หลกัสูตร คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
        ปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินทัง้ 13 หลักสูตร ผ่านทั้ง 12 หลกัสูตร คิดเป็น 92.31 
เปอร์เซ็นต์ หลกัสูตรที่ไมผ่่านเกณฑป์ระเมิน 1  หลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ 7.69 คือหลักสูตรปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค ไม่ผ่าน ตัวบ่งช้ี 1.1 การก ากับมาฐาน ข้อ 11 การ
ปรับปรงุหลักสูตรภายใน 5 ปี  
       ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินทั้ง 13 หลักสูตร ผ่านทั้ง 13 หลกัสูตร คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
ดังนี ้
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รายงานผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

      เอกสำรอ้ำงอิง 
 มน.5.2.6-1  รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2563 ยืนยันข้อมูลในระบบ CHE QA  Online  

เกณฑ์กำรประเมิน:  
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 

หลักสูตร 
 

กำรก ำกบั
มำตรฐำน 
 

ผลประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

กำรก ำกบั
มำตรฐำน 
 

ผลประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 

2562 

กำรก ำกบั
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 ผ่าน 4.12 ผ่าน 4.10  ผ่าน 4.00 
6.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ ผ่าน 3.94 

ผ่าน 
 

3.77  
 ผ่าน 3.75  

7.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์ ผ่าน 3.88 

ผ่าน 
 

3.82  
 

ผ่าน 
 3.80  

8.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ผ่าน 3.90 

ผ่าน 
 

3.78  
 

ผ่าน 
 

3.78  
 

9.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิาสตร ์ ผ่าน 3.80 ผ่าน 3.72  ผ่าน 3.46  
10.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม ผ่าน 3.79 ผ่าน 3.60  ผ่าน 3.60  
11.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ผ่าน 3.97 ผ่าน 3.82  ผ่าน 4.00  
12.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาสังคมศึกษา ผ่าน 3.39 ผ่าน 3.40  ผ่าน 3.51  
*13.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ไม่ผ่าน 0 (3.75) ผ่าน 3.70  ผ่าน 3.46  
*14.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ไม่ผ่าน 0(3.30) ผ่าน 3.17  ผ่าน 3.49  
15.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาค ผ่าน 2.64 ไม่ผ่าน 0 (3.55)  ผ่าน 3.47  
รวมคะแนนเฉลี่ย 13 หลักสูตร 
  

3.74 
  

3.45 
 

 3.66  
 

หมายเหตุ* หลักสูตรที่ขอปิดแบบมีเงื่อนไข ไม่น ามาค านวณ 
แต่ต้องรายงานข้อมูลในระบบ   CHE QA Online System 
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ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินฯ วงรอบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 
 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนข้อท่ีได้คะแนน 
ข้อท่ีได้คะแนน คะแนน

ประเมิน 
ระดับคุณภำพ 

2560 1-6 ข้อ 1-6 ข้อ 3.41 ระดับคุณภาพดี 
2561 1-6 ข้อ 1-6 ข้อ 3.66  ระดับคุณภาพดี 

2562 1-5 ข้อ 1-5 ข้อ 3.45 ระดับคุณภาพดี 

 

กำรประเมินตนเอง/กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

ค่าเป้าหมาย 
12 เดือน 

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

   
ผล คะแนน 

ต่ ากว่าเป้าหมาย    เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย   
5ข้อ 6ข้อ 5 คะแนน 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 
 

หมำยเลขเอกสำร  ชื่อเอกสำร  
มน.5.2.1-1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2562  
มน.5.2.1-2 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
มน.5.2.3-1 

 
แจ้งยอดงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2564 แผนงานโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชา  

มน.5.2.3-2 รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

มน 5.1.3-3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเสนอ 
เพื่อพจิารณา รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตรและคณะ 

มน.5.2.6-1 
 รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2563 ยืนยันข้อมูลในระบบ CHE QA  Online 

 
 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อ ต ำแหน่ง 
ผู้ก ากบัตัวบ่งช้ี  ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอมัพร  รองคณบดฝี่ายบริหาร 

รศ.ดร.จิรายุ  ทรพัย์สิน รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด นักวิชาการศึกษา 

นางนุตสรา  มิ่งมงคล 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
/หัวหน้าส านักงานคณบด ี
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ส่วนที่ 4 
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรอดุมศึกษำ  

 
รำยงำนกำรก ำกับมำตรฐำน  
 คณะมีผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน(องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตรใน
สถาบันอุดมศึกษา  
 ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดการสอน
ทั้งหมด 13 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลกัสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด เป็นหลักสูตรในระดับปรญิญาตร ี11  หลักสูตร  ระดับปรญิญาโท 1 หลักสูตร 
และปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

หลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   จ านวน 13 หลักสูตร  
หลักสูตรที่ไมผ่่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   จ านวน - หลักสูตร  
หลักสูตรที่มผีลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก           จ านวน 3 หลักสูตร  
หลักสูตรที่มผีลการด าเนินงานอยู่ในระดับด ี           จ านวน 9 หลักสูตร 
หลักสูตรที่มผีลการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง  จ านวน 1  หลักสูตร 
หลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  มีจ านวน 13 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

ของจ านวนหลักสูตรทัง้หมด 
 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบุว่าคณะจัดระบบประกันคุณภาพอย่างไรที่ท าให้บรรลุผล
ลัพธ์ตามที่คาดหวัง รายงานการประเมินตนเองที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
  โดยมีองค์ประกอบการด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี ระดับสถาบัน ระดับคณะ  
ระดับหลักสูตร  ผู้ประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่ก าหนด  ดังนี้ 
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องค์ประกอบตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำน ระดับหลักสูตร  6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนกัศึกษา 
3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4. อาจารย ์ 4.1 การบรหิารและการพัฒนาอาจารย ์
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย ์

5. หลักสูตรการเรียน การสอน 
การประเมินผูเ้รียน 
 
 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
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          มำตรฐำนตัวบ่งชี้กำรด ำเนินงำน ระดับคณะ สถำบัน  
 

มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ ระดับสถำบัน 
ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 
 
 

1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาเพื่อพัฒนาผลลัพธ์
ผู้เรียน 

1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตร
สาขาวิชาเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ผูเ้รียน 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรี 

 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 

1.7การสง่เสรมิสมรรถนะ
ดิจิทัลส าหรบันักศึกษา 

1.7การสง่เสรมิสมรรถนะดิจิทลั
ส าหรับนักศึกษา 

1.8 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

2.ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
  
 

2.1 ระบบและกลไกการวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

2.1 ระบบและกลไกการวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  

2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจัย 

3. ด้านการบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบรกิาร
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
ชุมชน หรือสงัคม 

3.1 ระบบและกลไกการบรกิาร
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน 
หรือสังคม 

4. ด้านศิลปวัฒธรรมและความ
เป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.2 ผลลพัธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย 
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มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ ระดับสถำบัน 
5. ด้านการบรหิารจัดการ 
 

5.1 การบรหิารของคณะเพื่อ
การก ากบัติดตามผลลพัธ์ตาม
พันธกจิ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

5.1 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ของสภามหาวิทยาลัยและผูบ้รหิาร 

5.2 การบรหิารของมหาวิทยาลัยเพื่อ
การก ากบัติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
และเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 

5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

5.3 ผลการบรหิารของคณะ 
5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

รวม 15 ตัวบ่งชี้ 18 ตัวบ่งชี้ 
 
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของคณะกรรมกำร มีดังน้ี  
 1) ระดับหลักสูตร คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 

(ก) ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต้องมีจ านวนอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือ
สถาบันอื่น หรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดข้ึน ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ประเมิน
จากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่ขอประเมิน และเป็นผู้
ประเมินที่ข้ึนช่ือผู้ประเมินคุณภาพภายใน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(ข) กรรมการจากภายในสถาบันต้องไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน 

(ค) คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
มีดังนี ้
  - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 
  - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกข้ึนไปหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ข้ึนไป 
                  ทั้ งนี้หากมีความจ าเป็นเพื่ อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาจแต่งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเ มิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสถาบันอื่น หรือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จัดข้ึน  
 2) ระดับคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ  คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ก าหนดไว้ดังนี้ 
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 (ก) ผู้ประเมินต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับคณะหรือ
ระดับสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัด หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์หรือสถาบัน
อื่นจัดข้ึน จ านวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการประเมินต้องเป็นผู้ประเมินจากภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ข้ึนทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(ข) กรรมการ เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ที่ขึ้นทะเบียนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีที่เป็นผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต้องไม่สังกัดคณะหรือหน่วยงานที่รับ
การตรวจประเมิน  
               ทั้ งนี้หากมีความจ าเป็ นเพื่ อ ให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพอาจแต่งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินจ านวนคณะกรรมการที่แต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสถาบันอื่น หรือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดข้ึน  
 3) ระดับสถำบัน  คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน ก าหนดไว้ดังนี้ 
  (ก)  ผู้ประเมินต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
  (ข)  ประธานกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ขึ้น 
ทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

(ค)  กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้
ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ทั้งนี้หากมีความจ าเป็นเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
ได้ไม่เกินจ านวนคณะกรรมการที่แต่งตั้ง ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือสถาบันอื่นหรือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดข้ึน 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในรำยหลักสูตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร อ.1 อ.2 อ.3 อ.4 อ.5 อ.6 รวม คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 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 6   

1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

ผ่าน 
 

4.72 5 4 3 3 3 3.33 5.00 0 5 - 3 3 3 3 5 4 47.05 3.62 ระดับคุณภาพดี 

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
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

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 

7.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

ผ่าน 
 

4.5 5 3 4 3 4 5.00 5 5 5 - 3 4 3 3 5 4 50.50 3.88 ระดับคุณภาพดี 

8.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ผ่าน 
 

4.67 5 4 4 3 4 1.00 0 0 3 - 4 4 4 4 5 4 50.67 3.90 ระดับคุณภาพดี 

9.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิาสตร ์
 

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 0 3 - 4 4 4 4 5 3 49.24 3.79 ระดับคุณภาพดี 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในรำยหลักสูตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 
 

 

ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร อ.1 อ.2 อ.3 อ.4 อ.5 อ.6 
รวม คะแนน 

เฉลี่ย 

 

หลักสูตร 1.1 2.1 2.2 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 6 ผลการประเมิน 
11.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาทศันศิลป์และการออกแบบ ผ่าน 

4.74 5 4 4 3 4 3.89 5 1.67 5 - 3 4 4 3 5 4 51.63 3.97 ระดับคุณภาพดี 

12.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 

ผ่าน 
 

** ** 3 3 2 4 3.33 5 0 5 - 4 4 3 3 5 3 37.33 3.39 ระดับคุณภาพดี 

*13.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

ไม่ผ่าน 
 

5 5 -** 3 3 4 5.00 5 5 5  - 3 3 3 3 5 3 45.00 (0)3.75 ระดับคุณภาพดี 

*14.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

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 

15.หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชา
ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 
 

ผ่าน 
 

0 0 ** 3 3 3 2.71 5 3.75 2.08 0 3 3 3 3 5 3 31.71 2.64 
ระดับปาน
กลาง 
 

หมายเหตุ* หลักสูตรที่ขอปิดแบบมีเงื่อนไขจ านวน 2 หลักสูตร ไม่น ามาค านวณแต่ต้องรายงานข้อมูลระบบ  CHE QA Online System 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2564 
-** ยกเลิกตัวบ่งชี้ /ไม่รับการประเมิน 
 

รวมคะแนนเฉลี่ยเฉพาะหลักสูตร  13 หลักสูตร 
 
 

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
บ่งชี้ที่ก ำหนดในมำตรฐำนแต่ละดำ้น 

 2.1) ผลลัพธ์ด้านผูเ้รียน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 

1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน จ านวน 8 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน  
อยู่ในระดับดี รายละเอียดผลการประเมินแสดงดงัต่อไปนี้  

ตัวบ่งช้ีที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรเพื่อพฒันาผลลพัธ์
ผู้เรียน  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 30 30*100=35.71 
84 

4.46 ดี 

35.71*5=4.46 
  40 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ15 20*100=23.80 
84 

 
1.98 

 
ปรับปรงุ
เร่งด่วน 23.80*5=1.98 

60 
1.4 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก 
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทกัษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  

3 ข้อ 5 ข้อ 5.00 ดีมาก 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทลัส าหรบันักศึกษา 2 ข้อ 4 ข้อ 4.00 ดี 
1.8 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   3.51 

คะแนน 
48.59 3.74 ดี 

13 
คะแนนเฉลี่ย 4.27 ดี 

 2.2) ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ให้มีความรู้

ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์อย่างสม่ าเสมอ โดยการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวกับงานวิจัยทั้งในและนอกสถาบันเพื่อให้คณาจารย์ได้พัฒนางานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
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งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่ได้รับงบประมาณทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวนทั้งสิ้น  3,202,535 บาท โดยแบ่งเป็น ประเภทแหล่งทุนดังนี้  

1) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 1,802,535 บาท  
     2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1,400,000 บาท  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการด าเนินงานในองค์ประกอบ
ที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย  5  คะแนน  อยู่ในระดับดีมาก 
รายละเอียดผลการประเมินแสดงดังต่อไปนี้  
 

ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  

ตัวบ่งช้ีที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6   6 ข้อ    6  ข้อ 4 คะแนน 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

5 3,202,535 38,584.75 
บาท 

5  คะแนน 
83 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจัย 

5 21      6.33     5 คะแนน 
     83 

คะแนนเฉลี่ย 
 4.67       

คะะแนน 
 

 2.3) ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแกส่ังคม  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 3 ด้านการ
บริการวิชาการ จ านวน 1 มาตรฐาน เกณฑ์  7  ข้อ  มีการด าเนินการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา พบว่า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ มีผลการด าเนินงานในมาตรฐาน ที่  3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการ
ด าเนินงาน 6 ข้อ ผลการประเมินตนเองได้  5 คะแนน อยู่ในระดับดี ผลการด าเนินงานแสดงรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  
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 ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ  
 

ตัวบ่งช้ีที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหาร (%หรือสัดส่วน) 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

5 ข้อ  7 ข้อ ดีมาก 

  
2.4) ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้    ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ทอ้งถ่ินรวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน อีกทั้งยังสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
และนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการด าเนินงานใน
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง คะแนน 
5 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก  รายละเอียดผลการด าเนินงานแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   
 

ตัวบ่งช้ีที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

4.1 ระบบและกลไก 
ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

5 คะแนน 7 ข้อ ดีมาก 

 
2.5) มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร    

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีระบบการบริหารจัดการและ
ระบบการก ากับดูแลคณะ ให้มีความทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามพันธกิจเปน็เรือ่งทีเ่กีย่วข้องกับความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร และระบบก ากับดูแลของสถาบนั 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด การดูแลการบริหารไม่ให้เกิด การทุจริต มีความโปร่งใส สอดคล้อง
กับหลักนิติธรรมและมีจริยธรรมในการด าเนินการตามพันธกิจทุกด้าน หรือนโยบายด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ล้วนเป็นความรับผิดชอบของระบบการบริหารจัดการของสถาบัน 
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 ทั้งนี้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา อาทิ การปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการ ปรับปรุงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลยัเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการใช้ทรพัยากร และเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้อมูลและการรายงานที่ ถูกต้อง ระบบการก ากับดูแลที่ โปร่งใส ความรับผิดและตรวจสอบได้
(Governance Accountability/Organizational Assessment) การบริหารความเสี่ยงและการสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเงิน(การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน)   ระบบการก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ มีการรายงาน ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีผลการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 
5 ด้านการบริหารจดัการ  จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมนิตนเอง คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน อยู่ในระดับ
ดีมาก  รายละเอียดผลการด าเนินงานแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 5 ด้านการบรหิารจัดการ    

ตัวบ่งช้ีที่ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

ระดับคุณภาพ 
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิกลุ่มสถาบัน 
และเอกลกัษณ์ของคณะ 

4 ข้อ 7 ข้อ ดีมาก 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรสาขาวิชา 

5 ข้อ 6 ข้อ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ดีมาก 
 

3. หำกกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบัน สถำบันอุดมศึกษำมีแผนด ำเนินกำร
ปรับปรุงอย่ำงไร 
 -  
4. และหำกด ำเนินกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบันแล้ว สถำบันอุดมศึกษำมีแนวทำง
พัฒนำให้ดีขึ้นอย่ำงไรท้ังน้ี โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน 
      1) ก ากั บและให้ แนวทางหลักสู ตรพัฒ นาหลั กสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ทั้งมาตรฐาน
การผลิตจากคุรุสภา และให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมประชุมทบทวนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และหลักสูตรต้องจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
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ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาปรับปรุงในเรื่องการบริหารหลักสูตรซึ่งจะส่งผลต่อ
คุณภาพบัณฑิตทุกหลักสูตร  
     2) ก ากับและให้แนวทางหลักสตูร ทบทวนแผน ในส่วนของการก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
และการใช้ประโยชน์ของแผนงานต่าง ๆ เช่น แผนการพัฒนานักศึกษา แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
แผนบริการวิชาการ และแผนท านุศิลปวัฒนธรรม ให้มีความชัดเจน ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนด พร้อมทั้งให้ให้มี
การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

    3) ก ากับและให้แนวทางหลักสตูรควรวางระบบการประเมินผลให้สอดคลอ้งกับเกณฑ์ ที่เน้น
การประเมินความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ของแผน การบูรณาการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนการใช้ประโยชน์ รายงานผลการด าเนินงานรายงานตามไตรมาสต่อ
หน่วยงานสังกัด 

    4) ก ากับและให้แนวทางหลักสูตรการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและทันสมัย  
มีปรับปรุงหลักสูตรร่วมกันกับหลักสูตรอื่นภายในหรือภายนอกคณะเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการวางแผนการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการวางระบบผู้สอนที่สอดคล้องความความ
เช่ียวชาญเพื่อจะสามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และการออกแบบการประเมินผู้เรียนโดย
วิธีการหลากหลาย มีการเชิญผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางมาประเมินผู้เรียน 

5) ก ากับและให้แนวทางหลักสูตรวิเคราะห์ความต้องการความจ าเป็นสิง่สนบัสนุนของกลุ่ม
อาจารย์ และนกัศึกษา ในประเด็นความพร้อมของสื่อ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน และต ารา ที่ใช้ใน
การสนบัสนุนสิ่งเรียนรู้  ที่สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการเรียนสอน ล าดับความส าคัญ ล าดับความ
ต้องการ ความจ าเป็นต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจ้ัดท าแผนเพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และ เปิดโอกาส
ให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ สนบัสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา 

6) มหาวิทยาลัยวางระบบฐานข้อมลูสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดบั     
ทั้งระดบัหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
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ส่วนท่ี 5  
สรุปผลประเมิน  

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการ

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค เพื่ อแสดงคุณภาพของผลการด าเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2563            
ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบ ทั้ง 5 มาตรฐาน 
15 ตัวบ่งช้ี  มีผลการด าเนินงานในระดับดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน)  

ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบพบว่ามีตัวบ่งช้ีที่มีผลการด าเนินงานใน
ระดับดีมาก จ านวน 10 ตัวบ่งช้ี คือ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1, 1.4,1.5,1.6,2.2,3.1,4.1, 4.1,5.1 และ 5.2  
ระดับด ีจ านวน 4 ตัวบ่งช้ี คือ ตัวบ่งช้ี 1.2, 1.7,1.8  และ 2.1 
และระดับต้องปรับปรุง จ านวน 1  ตัวบ่งช้ี คือ ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
  ตารางที่ 11 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2563 
ตัวตั้ง/ตัวหาร 

ผลการ
ด าเนินการ 

คะแนน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 1 : ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  
1.1 การบริหารจัดการหลักสูต รเพื่ อ
พัฒนาผลลัพธ์ผู้เรียน  

6 ข้อ  6 ข้อ 
5 

คะแนน 
 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 30 30*100 
ร้อยละ 
35.71 

4.46 
คะแนน 

 

  84    
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ    

ร้อยละ 15 20 * 100 
ร้อยละ 
23.80 

1.98 
คะแนน 

 

  84    
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

6 ข้อ 
 

6 ข้อ 5 
คะแนน  

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน  
1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

3 ข้อ 
 

5 ข้อ 
5 คะแนน  

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะดิจิทัลส าหรับ
นักศึกษา 

2 ข้อ 
 

4 ข้อ 
4 คะแนน  

1.8 ผลการบ ริห ารจัดการหลักสูต ร
โดยรวม 

3.51 คะแนน  
48.59/13= 

3.74 
3.74 คะแนน  

คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2563 
ตัวตั้ง/ตัวหาร 

ผลการ
ด าเนินการ 

คะแนน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 2 : ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
2.1 ระบบและกลไกการวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
 

  6 ข้อ 4.00 
 
 

2.2 เงินสนบัสนุนการวิจัย 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

4คะแนน 3,202,535 
38,584.75 
บาท 

5.00 
 
 

     83    
เงินสนับสนุนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
25,000 บาท/คน 

งบประมาณภายใน 1,802,535 บาท  
 

 งบประมาณภายนอก   1,400,000            บาท  
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

5 คะแนน 21 6.33 
 
5.00 

 
 

  83    
ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่      
     
ค่าน้ าหนัก 1.0 จ านวน 8 เรื่อง     
     
ค่าน้ าหนัก 0.8 จ านวน  1 เรื่อง     
     
ค่าน้ าหนัก 0.6 จ านวน 13 เรื่อง     
     
ค่าน้ าหนัก 0.4 จ านวน 1 เรื่อง     
     
ค่าน้ าหนัก 0.2 จ านวน 20 เรื่อง     
     
งานสร้างสรรค์ที่ค่าน้ าหนัก 1.0 จ านวน - เรื่อง     
คะแนนเฉลี่ย 4.67  คะแนน 
มาตรฐานที่ 3 : ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพื่ อการพัฒ นาท้อง ถ่ิน 
ชุมชน หรือสังคม 

6 ข้อ 
  

7 ข้อ 5.00  
 

คะแนนเฉลี่ย 5.00  คะแนน 
มาตรฐานที่ 4 : ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

6 ข้อ 
  

6 ข้อ 5.00  

คะแนนเฉลี่ย 5.00  คะแนน 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2563 
ตัวตั้ง/ตัวหาร 

ผลการ
ด าเนินการ 

คะแนน 

บรรลุ 
เป้าหมาย 
= บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ  
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 4 ข้อ 
  

7 ข้อ 5.00  

       5.1.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 1 ข้อ   

        5.1.2 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

 1 ข้อ   

        5.1.3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 1 ข้อ   

           5.1.4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 1 ข้อ   

5.1.5 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

 1 ข้อ   

5.1.6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 1 ข้อ   

5.1.7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 1 ข้อ   

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ    

5 ข้อ   6 ข้อ 5.00 คะแนน  

คะแนนเฉลี่ย 5.00  คะแนน 5.00 คะแนน  
รวมคะแนนเฉลี่ย  1-5 

 
 4.55 คะแนน  
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ตำรำงท่ี 12 วิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ 
 

มำตรฐำน 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
 

I P O รวม  
มาตรฐานที่ 1 3.22 4.80 3.75 4.27 ระดับด ี
มาตรฐานที่ 2 5.00 4.00 5.00 4.67 ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ช้ี
ของทุกองค์ประกอบ 

3.81 4.80 4.38 4.55 
 

ระดับดมีำก 

ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับดีมำก ระดับด ี   
               หมำยเหตุ ตัวบ่งชี้ 1.1 เป็นค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

 
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 ด้าน ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. ซึ่งมีตัวบ่งช้ี
จ านวน 15 ตัวบ่งช้ี และสรุปตามมุมมองใหญ่ๆ ได้ดังนี้   

มุมมองตำมมำตรฐำน 
ผลการประเมินตามเกณฑ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.55

คะแนน อยู่ในระดับดมีาก ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 
- อยู่ในระดับดมีาก จ านวน 4 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่  2,3,4,5 
- อยู่ในระดับด ี  จ านวน 1 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่  1 

และมุมมองปัจจัย IPO พบว่า ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน ปัจจัยด้านการน าเข้า (I) 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ค่าเฉลี่ย 3.81 คะแนน การด าเนินงาน
ระดับดี ปจัจัยด้านการกระบวนการ(P) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ค่าเฉลี่ย 4.80 คะแนน การด าเนินงานอยู่ระดับดีมาก และ ปัจจัยด้านผลลัพธ์ (O) ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ ค่าเฉลี่ย 4.38 คะแนน การด าเนินงานอยูร่ะดับด ี
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ส่วนที่ 6  
ข้อมูลพืน้ฐำน  

 
CdsName CdsValues 

1.จ ำนวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด   
- ---ระดับปรญิญาตร ี 11 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปรญิญาโท 1 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
- ---ระดับปรญิญาเอก 1 
2.จ ำนวนหลักสูตรท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนท่ีตั้ง - 
- ---ระดับปรญิญาตร ี - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---ระดับปรญิญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
- ---ระดับปรญิญาเอก - 
3.จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับกำรศึกษำ 1978 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 1,956 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 7 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
- ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  15 
4.จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 84 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
วุฒิปรญิญาตรหีรือเทียบเท่า  

- 
 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
วุฒิปรญิญาโทหรือเทียบเท่า 

54 
 

- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  30 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 64 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่วุีฒิปรญิญาตรี  
หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่วุีฒิปรญิญาโท  
หรือเทียบเท่า 44- 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ทีม่วุีฒิปรญิญาเอก  20 
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หรือเทียบเท่า 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  19 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่วุีฒิปรญิญาตรี หรือ
เทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่วุีฒิปรญิญาโท หรือ
เทียบเท่า 9 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่วุีฒิปรญิญาเอก หรือ
เทียบเท่า 10 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรอืเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 1 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า - 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปรญิญาเอก หรอืเทียบเท่า - 
5.คุณวุฒิอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 84 
- - --ระดับปริญญาตร ี - 
- - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
- - --ระดับปริญญาโท 54 
- - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
- - --ระดบัปริญญาเอก 30 
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 20 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหนง่ทางวิชาการ - 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
- - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
6.จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 20 
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- - --บทบสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ - 
- - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร   
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 13 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 1 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  - 
- - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สงัคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทาง
วิชาการแล้ว - 
- - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ - 
- - --ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจดทะเบียน - 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทาง
วิชาการแล้ว 8 

- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพจิารณาตามหลักเกณฑก์ารประเมิน - 
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ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน - 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  - 
- - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 0 
7.กำรมีงำนท ำของบัณฑิต   
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทัง้หมด 589 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท าภายใน 1 ป ีหลัง
ส าเร็จการศึกษา 413 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูท้ี่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 333 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 67 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มงีานท ากอ่นเข้าศึกษา 11 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีม่ีกจิการของตนเองที่มรีายได้ประจ าอยู่แล้ว - 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท - 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทีเ่กณฑท์หาร - 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอสิระ (ค่าเฉลี่ย) 15,000 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 4.61 
8.ผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท   
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 4 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง่  - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 1 
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- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท า
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ 1 
- ---ผลงานที่ได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 2 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติ
และจทั าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานที่ได้รบัการจดสทิธิบัตร - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบนั - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 4 
9.ผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก   
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ - 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  - 
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- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพจิารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ - 
- ---ผลงานที่ได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรอืระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติ
และจทั าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - 
- ---ผลงานที่ได้รบัการจดสทิธิบัตร - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบนั - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ปกีารศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 
10.นักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ   
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลกัสูตร 4,721.52   
- ---ระดับอนุปรญิญา -  
- ---ระดับปรญิญาตร ี 4,721.52   
- ---ระดับ ป.บัณฑิต -  
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- ---ระดับปรญิญาโท - 
- ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสงู - 
- ---ระดับปรญิญาเอก - 
11.จ ำนวนเงินสนับสนุน   
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,802,535 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,802,535 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,400,000 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,400,000 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทีป่ฏิบัติงานจรงิ (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 83 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 83 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทีล่าศึกษาต่อ 1 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
12.ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย   
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 20 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20 



196 
 

 
 

CdsName CdsValues 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 1 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 
ผลงานที่ได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2  13 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 13 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 1 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
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- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
ต าราหรอืหนงัสือหรอืงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหนง่ทาง
วิชาการแล้ว 8 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8 
ต าราหรอืหนงัสือหรอืงานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่ส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ online - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
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งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัสถาบัน - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่างประเทศ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
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