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สวนท 1
สวนน
ขอมลทเกยวกบคณะมนษยศ สตรและสงคมศ สตร
ทต#ง

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฎมหาสารคาม ตงอยเลขท!" 70
ถ.นครสรรค ต. ตลาด อ. เม)อง จ. มหาสารคาม 44000 ส,านกงานตงอยท!"อาคาร 3 ชน 1 หมายเลข
โทรศพท 0-4374-2623 หร)อ 0-437-2118 ตอ 161 ส!ประจ,าคณะ ส!ขาว ดอกไม8ประจ,าคณะ ค)อ ดอก
พะยอม
ประวต%คว มเป&นม
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฎมหาสารคาม ตงอยเลขท!" 80 ถนน
นครสวรรค ต,าบลตลาด อ,าเภอเม)อง จงหวดมหาสารคาม 44000 ส,านกงานอยท!"อาคาร 3
ชน 1 รมห8วยคะคาง หมายเลขโทรศพท 0-4374-2623 หร)อ 0-4372-2118-9 ตอ 161
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ประวตการกอตงมายาวนานและนาภาคภมใจ
โดยพฒนามาจากวชาเอกภาษาไทย และวชาเอกภาษาองกฤษของโรงเร!ยนฝ?กหดครมหาสารคาม
พ.ศ. 2518 ได8จดตงขAนเปBนคณะ ม!ช)"อเร!ยกวา “คณะวชามนษยศาสตรและสงคมศาสตร”
ตามพระราชบญญตวทยาลยคร พทธศกราช 2518 จดการเร!ยนการสอนในกลมวชาตางๆตาม
โครงสร8างของหลกสตรระดบอนปรญญาจนถAงระดบปรญญาตร! ม!ภาควชาตางๆ 11 ภาควชา ได8แก
ภาควชาภาษาไทย ภาควชาภาษาองกฤษ ภาควชาภมศาสตร ภาควชาประวตศาสตร ภาควชา
สงคมวทยา ภาควชาเศรษฐศาสตรและการเม)อง ภาควชาปรชญาและศาสนา ภาควชาดนตร!ศAกษา ภาค
วชานาฏศลปJและการละคร ภาควชาศลปศAกษา และภาควชาบรรณารกษ คณะฯบรหารงานในรปแบบ
องคคณะบคคล ประกอบด8วย หวหน8าคณะวชา รองหวหน8าคณะวชา หวหน8าภาควชา หวหน8าฝLาย
ประเมนผลและตดตามผล และเลขานการและประสานงาน หวหน8าคณะวชารบผดชอบภาควชาภาษา
ไทย ภมศาสตร ประวตศาสตร สงคมวทยา เศรษฐศาสตรและการเม)อง ปรชญาและศาสนา รอง
หวหน8าคณะวชารบผดชอบ ภาควชาภาษาองกฤษ ศลปศAกษา ดนตร!ศAกษา นาฏศลปJและภาควชา
บรรณารกษ ภาควชาม!อสระในการด,าเนนงาน โดยม!หวหน8าภาควชาท!"ดแลรบผดชอบ หวหน8าคณะ
วชาท,าหน8าท!"ประสานงานให8เปBนไปตามระเบ!ยบคณะกรรมการบรหารของคณะวชาและตามภารกจ
ของคณะวชา
พ.ศ. 2535 วทยาลยครได8รบพระราชทานนามเปBน “สถาบนราชภฎ” และ พ.ศ. 2541 คณะฯ
ได8เปล!"ยนรปแบบการบรหารจากภาควชาเปBนโปรแกรมวชา โดยม!วตถประสงคเพ)"อสร8างความเข8ม
แขNงทางวชาการแตละสาขา ม! 9 โปรแกรมวชา และแบงความเช!"ยวชาญทางวชาการของอาจารย 12

18

สาขา ค)อ สาขาภาษาไทย สาขาภาษาตางประเทศ สาขาปรชญาและศาสนา สาขาประวตศาสตร สาขา
ภมศาสตร สาขาบรรณารกษศาสตร สาขานาฏศลปJและการละคร สาขาดนตร! สาขาศลปะ สาขา
สงคมวทยา สาขารฐประศาสนศาสตร และสาขานตศาสตร
พ.ศ. 2547 สถาบนราชภฎมหาสารคาม ได8เปล!"ยนสถานะตาม พ.ร.บ. มหาวทยาลยราชภฏ
เปBนมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม คณะฯได8สรรหาคณะกรรมการประจ,าคณะตาม พ.ร.บ. มหาว
ทยาลยฯ ประกอบด8วย ตวแทนคณาจารย ผ8บรหารของคณะ และผ8ทรงคณวฒท!"เปBนบคคลภายนอก
เพ)"อท,าหน8าท!"ก,าหนดนโยบายและแนวปฏบต และคณะกรรมการบรหารคณะฯ ซA"งประกอบด8วย ผ8
บรหารระดบคณะฯ และหวหน8าโปรแกรมทกโปรแกรมท,างานคขนานกน
พ.ศ. 2549-2552 ได8เปPดสอนระดบบณฑตศAกษา ปรญญาโทภาคเสาร-อาทตย หลกสตร
ศศ.ม. ภาษาองกฤษเพ)"อการอาช!พ ศศ.ม.ภาษาไทย ศศ.ม.บรรณารกษศาสตรและสารนเทศศาสตร
หลกสตรปรชญาดษฎ!บณฑต สาขายทธศาสตรการพฒนาภมภาค (โครงการพเศษ) และหลกสตรรฐ
ศาสตรบณฑต (โครงการพเศษ)
ท เนยบผบร%ห รคณะมนษยศ สตรและสงคมศ สตร
พ.ศ. 2519 – 2522 ผศ.สมชาย วงศเกษม
ต,าแหนงหวหน8าคณะวชา
พ.ศ. 2523 – 2526 ผศ.พรชย ศร!สารคาม
ต,าแหนงหวหน8าคณะวชา
พ.ศ. 2526 – 2527 ผศ.ดร. ศรลกษณ อสาหะ ต,าแหนงหวหน8าคณะวชา
พ.ศ. 2528 – 2532 ดร.สฤษดU ศร!ขาว
ต,าแหนงหวหน8าคณะวชา
พ.ศ. 2532 – 2538 ผศ.บญเลศ นนทล)อชา
ต,าแหนงหวหน8าคณะวชา
พ.ศ. 2538 – 2542 อาจารยพลเล)"อน ดงเร)องศร! ต,าแหนงคณบด!
พ.ศ. 2542 – 2546 ดร.นตยา กลางชน!ย
ต,าแหนงคณบด!
พ.ศ. 2546 – ปVจจบน ผศ.ดร.สณ! สาธตานนต ต,าแหนงคณบด!
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ปรชญ ปณ%ธ น ว%สยทศน และพนธก%จ
ปรชญ การศAกษาเพ)"อพฒนาคนให8ฉลาดร8 เชดชคณธรรม น,าท8องถ"นพฒนาอยางย"งย)น
ว%สยทศน เปBนผ8น,าท!"ม!คณภพทางวชาการด8านมนษยศาสตรและสงคมศาสตรเพ)"อสร8างความ
เข8มแขNงของชมชน
พนธก%จ
1. ผลตบณฑตท!"ม!ความร8 ความสามารถทางวชาช!พ คณธรรมและจรยธรรม ตลอดจน
ศกยภาพท!"จะเปBนผ8น,าทางวชาการ สามารถประยกตใช8ความร8และทกษะตามสาขา
วชาช!พ เพ)"อพฒนาสงคมชมชน และส"งแวดล8อมให8เกดการพฒนาอยางย"งย)น
2. พฒนาคณาจารยและบคลากร วจยและสร8างองคความร8ใหมในการพฒนาองคกรและ
ท8องถ"น
3. บรหารวชาการ งานแผนและนโยบาย งานด8านกจกรรมนกศAกษา และงานส,านกงานให8
ม!ประสทธภาพและประสทธผล
4. จดให8ม!ระบบตดตามตรวจสอบการปฏบตตามมาตรฐานการปฏบตราชการของ
มหาวทยาลย ก.พ.ร.และการประกนคณภาพการศAกษา
5. บรการวชาการแกท8องถ"นและสงคม
6. เผยแพรผลงานทางวชาการ งานวจย และศลปวฒนธรรมสสากล
7. ประสานความรวมม)อระหวางมหาวทยาลย ชมชน องคกรตางๆ ทงในประเทศและตาง
ประเทศ
วตถประสงค
1. เพ)"อผลตบณฑตให8ม!คณธรรม จรยธรรม ม!ความร8 ความสามารถและม!ทกษะตาม
หลกสตรของสาขาวชาท!"สอดคล8องกบมาตรฐานด8านการประกนคณภาพของ ส.ม.ศ.
เกณฑการประเมนผลการปฏบตราชการของ ก.พ.ร.
2. เพ)"อสงเสรมและพฒนาอาจารยและนกศAกษาใช8กระบวนการวจยในการเร!ยนการสอน
การแก8ปVญหาและสร8างองคความร8ใหม
3. เพ)"อสงเสรมและพฒนาการบรหารงานวชาการให8ม!ประสทธภาพ โดยใช8ระบบบรหาร
บ8านเม)องท!"ด!
4. เพ)"อเสรมสร8างความเข8มแขNงให8แกชมชน โดยให8บรการทางวชาการ สงเสรมอนรกษ
และส)บทอดมรดกทางวฒนธรรม
5. เพ)"อสร8างเคร)อขายและความรวมม)อระหวางสถาบน ชมชน องคกรปกครองสวนท8อง
ถ"น และองคกรอ)"นทงในประเทศและตางประเทศ
6. เพ)"อตดตาม ตรวจสอบ และพฒนาการด,าเนนงานให8เปBนไปอยางม!ประสทธภาพ
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7. เพ)"อสงเสรมการผลตและการเผยแพรผลงานทางวชาการ งานวจย งานสร8างสรรคและ
ศลปวฒนธรรมสสากล
คณสมบต%ของบณฑ%ตทพ0งประสงคของคณะมนษยศ สตรและสงคมศ สตร
1. ม!ความร8ความเช!"ยวชาญในสาขาท!"เร!ยนและสามารถน,าไปประกอบอาช!พได8ด!
2. สามารถใช8ภาษาไทยได8ถกต8องและเหมาะสมในการตดตอส)"อสาร
3. สามารถส)"อสารภาษาองกฤษในช!วตประจ,าวนได8ด!
4. ม!ทกษะในการใช8เทคโนโลย!สารสนเทศในการส)"อสารและการค8นคว8าข8อมล
5. ม!คณธรรม จรยธรรม และความซ)"อสตยและจรรยาบรรณในวชาช!พ
6. ม!ความร8 ความสามารถในการคดวเคราะห
7. ม!ความเจรญงอกงามทงด8านรางกายจตใจและสตปVญญา
8. ม!ความสามารถในการบรหารจดการ
9. ม!ความตระหนกและภาคภมใจใจความเปBนไทย
10. ม!ความร8ทนเหตการณและรบผดชอบตอสงคม

21

โครงสร งก รบร%ห รคระมนษยศ สตรและสงคมศ สตร 2552

คณะกรรมก รบณฑ%ตศ0กษ

ส นกง นคณบด
งานบรหารท"วไป
งานคลง พสด
อาคารสถานท!"
งานฝLายวชาการ
งานฝLายวางแผน
งานฝLายกจการนกศAกษา
อาคารสถานท!"

คณบด

คณะกรรมก รบร%ห รคณะ

รองคณบด / ผชวยคณบด

คณะกรรมก รประจ คณะ

หลกสตรส ข ว%ช

คณะกรรมก รชดต ง ๆ

ภาษาองกฤษ
ภาษาไทย
บรรณารกษศาสตรฯ
นาฎศลปJและการละคร
ดนตร!
ศลปกรรม
ภาษาจ!น
กลมว%ช
ภมศาสตร
ปรชญาและศาสนา
ภาษาญ!"ปLน
ภาษาฝร"งเศส

- คณะกรรมการ SAR
- คณะกรรมการ ก.พ.ร.
- คณะกรรมการ PART
- คณะกรรมการพจารณา-

กล"นกรองหลกสตร
- คณะกรรมการฝ?ก
ประสบการณวชาช!พ
- คณะกรรมการผลต
วารสาร
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คณะกรรมก รบร%ห รคณะมนษยศ สตรและสงคมศ สตร ประจ ป6 2552
1. ผศ.ดร.สณ! สาธตานนต
คณบด!
2. ผศ.ศศธร เชาวรตน
รองคณบด!ฝLายวางแผน
3. ดร.มยร!ศรนทร ศรวรรณ
รองคณบด!ฝLายวชาการ
4. ผศ.ไปรมา เฮ!ยงราช
รองคณบด!ฝLายกจการนกศAกษา
8. นางประภาว! อคฮาดศร!
หวหน8าส,านกงานคณบด!
9. นายธนรฐ ฉตรดอน
ประธานหลกสตรวชาภาษาองกฤษ
10. ผศ.กลยา กลสวรรณ
ประธานหลกสตรวชาภาษาไทย
11. ผศ.สวรรณ อภยวงศ
ประธานหลกสตรวชาบรรณารกษศาสตรฯ
12. ผศ.นฐณรงค กบรตน
ประธานหลกสตรวชาศลปกรรม
13. ผศ.ว!รพนธ ธงตะทบ
ประธานหลกสตรวชาดนตร!
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18. นายกรกฎ เขNมพลา
19. นางชรนทรทพย ปVกกาโล

ประธานหลกสตรวชานาฏศลปJการละคร
ประธานหลกสตรวชาภาษาจ!น

คณะกรรมก รประจ คณะมนษยศ สตรและสงคมศ สตร
1. ผศ.ดร.สณ! สาธตานนต คณบด!
2. ดร.ลดาวลย วฒนบตร
รองคณบด!
3. ผศ.ศศธร เชาวรตน
รองคณบด!
4. ผศ.ไปรมา เฮ!ยงราช
รองคณบด!
5. นางสาวมยร!ศรนทร ศรวรรณ ผ8แทนประธานบรหารหลกสตร
6. ผศ.สวรรณ อภยวงศ
ผ8แทนประธานบรหารหลกสตร
7. นางสาวประนช ทรพยสาร ผ8แทนคณาจารย
8. นายโมฬ! ศร!แสนยงค ผ8แทนคณาจารย
9. นางสาวสถาพร พนธมณ!
ผ8ทรงคณวฒ
10. นายกฤษณะพงศ เจรญวานช ผ8ทรงคณวฒ

หลกสตรส ข ว%ช และกลมว%ช
ระดบปร%ญญ ตรหลกสตรส ข ว%ช
1. หลกสตรศ%ลปศ สตรบณฑ%ต (ศศ.บ.)
1.1 หลกสตรสาขาวชาภาษาองกฤษ
- สาขาภาษาองกฤษธรกจ
- สาขาภาษาองกฤษ
1.2 หลกสตรสาขาวชาภาษาไทย
1.3 หลกสตรสาขาวชาบรรณารกษและสารสนเทศศาสตร
1.4 หลกสตรสาขาวชาดนตร!
1.5 หลกสตรสาขาวชานาฏศลปJและการละคร
1.6 หลกสตรสาขาวชาภาษาจ!น

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

24

2. หลกสตรส ข ว%ช ศ%ลปกรรม : ศ.บ.
2.1 สาขาออกแบบประยกตศลปJ
2.2 สาขาออกแบบนเทศศลปJ
กลมว%ช แบงออกเป&น 4 กลมว%ช
1. กลมวชาปรชญาและศาสนา
2. กลมวชาภาษาฝร"งเศส
3. กลมวชาภาษาญ!"ปนL
4. กลมวชาวถ!ไทยวถ!โลก
ระดบบณฑ%ตศ0กษ
1. หลกสตรปร%ญญ โท
1.1 หลกสตรศลปศาสตรมหาบณฑต ( ศศ.ม.)
1.1.1 สาขาสงคมศาสตรเพ)"อการพฒนา
1.1.2 สาขาภาษาองกฤษเพ)"อการส)"อสารในงานอาช!พ
1.1.3 สาขาภาษาไทย
1.1.4 สาขาบรรณารกษศาสตรและสารสนเทศศาสตร
2. หลกสตรปร%ญญ ดษฎบณฑ%ต (ป.รด.)
2.1 สาขายทธศาสตรการพฒนาภมภาค

จ นวนนกศ0กษ ประจ ป6ก รศ0กษ 2552 คณะมนษยศ สตรและสงคมศ สตร
ช#นป6
นกศAกษาชนป_ท!" 1 ป_การศAกษา 2549
นกศAกษาชนป_ท!" 2 ป_การศAกษา 2550
นกศAกษาชนป_ท!" 3 ป_การศAกษา 2551
นกศAกษาชนป_ท!" 4 ป_การศAกษา 2552

ภ คปกต%จ นวน
253
146
162
360

จ นวนอ จ รยและบคล กร
ต แหนง

อ จ รยประจ

อ จ รยอตร จ ง

อ จ รยช วต งช ต%

เจ หน ท
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ล,าดบท!"
รวม

42

41

5

15
103

ขอมลเกยวกบงบประม ณ
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8รบจดสรรงบประมาณจาก 4 สวน ดงน!
สวนท!" 1 : งบประมาณแผนดน
ป_งบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8จดสรรงบประมาณ
แผนดน จ,านวน 1,449,000 บาท โดยแบงเปBนรายละเอ!ยดดงน!
1. จดสรรเปBนงบประมาณแผนดน จ,านวน 1,449,000 บาท เพ)"อพฒนาตามแผน
ยทธศาสตรของคณะในประเดNนยทธศาสตรท!" 1 : ผลตบณฑตท!"พAงประสงค, ประเดNนยทธศาสตรท!"
2 : การวจยและการบรการวชาการ ประเดNนยทธศาสตรท!" 3 : ท,านบ,ารงศลปวฒนธรรมและส"ง
แวดล8อม และประเดNนยทธศาสตรท!" 4: การบรหารจดการท!"ด!
สวนท!" 2 งบประมาณหมวดเงนรายได8
ในป_งบประมาณ พศ. 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8รบจดสรรงบ
ประมาณหมวดเงนรายได8จากมหาวทยาลย จ,านวน 9,221,062 บาท จ,าแนกเปBน งบ ฯ บ.กศ. จ,านวน
7,382,062 บาท และงบฯ กศ.บป. จ,านวน 390,000 บาท
1. การจดสรรงบประมาณ บ.กศ. จ,านวน 7,382,062 บาท ดงน!
1.1 คาจ8างอาจารยและเจ8าหน8าท!" 5,668,440 บาท
1.2 คาด,าเนนงานส,านกงานคณะ 354,000 บาท
1.3 คาวสดการศAกษา
849,000
บาท
ทงน!ได8จดค)นให8แกหลกสตร จ,านวน 10 หลกสตรและกลมวชา 3 กลม ตาม
สดสวนของจ,านวนนกศAกษาและความจ,าเปBนในการพฒนา
2. การจดสรรงบประมาณ กศ.บป. จ,านวน 390,000 บาท ดงน!
2.1 คาด,าเนนงานส,านกงานคณะ 78,000 บาท
2.2 คาวสดการศAกษา
312,000
บาท
สวนท!" 3 : งบประมาณสนบสนนจากแหลงอ)"นๆ
. งบประมาณสนบสนนจากส,านกวจยและพฒนา มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม
ในการท,า วจยในชนเร!ยน จ,านวน 4 .เร)อ" ง เปBนเงน 54000. บาท
1.งบประมาณสนบสนนจากส,านกสงเสรมวชาการและงานทะเบ!ยน จ,านวน 610,000 บาท
1.1 จดท,าโครงการ Exit Exam
1.2 พฒนาหลกสตร
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1.3 งบประมาณพฒนาห8องเร!ยนพร8อมใช8 จ,านวน 500,000 บาท พฒนาห8องประชม
พวงครามและห8อง 324
2. งบประมาณสนบสนนจากาส,านกศลปวฒนธรรมจ,านวน 10,000 บาทเพ)"อจดท,า
โครงการพฒนาคณธรรมจรยธรรมของคณะ
สวนท!" 4 : งบประมาณท!"วาด8วย ครภณฑ ประจ,าป_ พ.ศ. 2551
1. เคร)"องเลนซ!ด!และด!ว!ด! จ,านวน 1 เคร)"อง จ,านวน 24,000 บาท
2. จดโปรแกรมการเร!ยนการสอนมลตม!เด!ย จ,านวน 1 ชด จ,านวน 379,000 บาท
3. เคร)"องพมพส,าเนาระบบดจตอล ความละเอ!ยด 300X400 จดตอตารางนวจ,านวน 1
เคร)"อง จ,านวน 120,000 บาท
4. เคร)"องเลนมลตม!เด!ยโปรเจคเตอรระดบ SVGA ขนาดไมน8อยกวา 2,000 Ansi
Lumens จ,านวน 3 เคร)"อง จ,านวน 240,000 บาท
5. เคร)"องเลนดจตอลรายละเอ!ยดไมน8อยกวา 5 ล8านพกเซล 1 เคร)"อง
จ,านวน 13,000
บาท
6. กล8องถายภาพว!ด!โอระบบดจตอล 1 ตว จ,านวน 59,000 บาท
7. ครภณฑวงโยธวาฑต 1 วง จ,านวน 1,000,000 บาท
8. ครภณฑวงป_pพาทยผสมเคร)"องสายค 1 วง จ,านวน 600,000 บาท
9. เคร)"องถายเอกสาร 2 เคร)"อง 800,000 บาท
10. เคร)"องฉายภาพทAบแสง 1 เคร)"อง จ,านวน 40,000 บาท
11. เคร)"องไมโครคอมพวเตอร ประมวลผลระดบสง 11 เคร)"อง
จ,านวน 401,500 บาท
12. เคร)"องคอมพวเตอรชนดพกพา (not book) ประมวลผลท"วไป 1 เคร)"อง จ,านวน
28,500 บาท
13. เคร)"องพมพแบบเลเซอร ความเรNวไมน8อยกวา 17 แผนตอนาท! 1 เคร)"อง จ,านวน
12,000 บาทงบประมาณท!"เก!"ยวกบครภณฑท!"ใช8ในงบประมาณ 2551 รวมเปBน
ทงหมดเปBนจ,านวน 4,017,000 บาท

ผลก รปรบปรงต มขอเสนอแนะของผลก รประเม%นในรอบป6ทผ นม
ตามรายงานการประเมนคณภาพการศAกษาภายใน ป_การศAกษา 2551 คณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ซA"งคณะกรรมการประเมนภายใน ระดบคณะ ได8ม!ข8อ
เสนอแนะตางๆ เพ)"อให8คณะน,าไปปรบปรง พฒนา การด,าเนนงาน ในรอบป_การศAกษา 2552 โดยคณะ
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ได8น,าข8อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมน ไปจดท,าแผนพฒนา (Improvement plan ) ประจ,าป_
การศAกษา 2551 และม!การตดตามแผนพฒนาคณภาพดงกลาว ดงตอไปน!
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรด,าเนนโครงการประเมนศกยภาพและการปฏบตงานของ
ผ8บรหารเพ)"อรองรบการด,าเนนงานโดยยAดหลกธรรมาภบาลและเพ)"อให8เกดประสทธภาพในการ
ด,าเนนงานมากขAน ม!แนวทางในการพฒนา โดยจดโครงการประชมเชงปฏบตการเร)"อง “การบรหาร
ความเส!"ยงในหนวยงาน” เพ)"อเปBนเคร)"องม)อในการสร8างความเข8าใจหลกการและกระบวนการบรหาร
ความเส!"ยงอยางเปBนระบบและตอเน)"อง ตลอดจนเช)"อมโยงกบการบรหารความเส!"ยงของมหาวทยาลย
ราชภฏมหาสารคาม หลงจากการประชมเชงปฏบตการเสรNจสนแล8วคณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตร ได8ผลกดนให8หนวยงานในสงกดด,าเนนการด8านบรหารความเส!"ยง โดยตงคณะ
กรรมการบรหารความเส!"ยงของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร เพ)"อก,าหนดกรอบนโยบายการ
บรหารความเส!"ยง ประเมนความเส!"ยงและจดวางระบบความคมภายในของคณะ เพ)"อวเคราะหโอกาส
และผลกระทบความเส!"ยงของคณะฯและตดตามก,ากบดแล ประเมนผล รายงานและทบทวนการ
บรหารความเส!"ยง
นอกจากน!คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8จดโครงการเชงปฏบตการ “การขบเคล)"อน
การใช8ทรพยากรรวมกน” เพ)"อตรวจสอบ และตดตามการใช8ทรพยากรรวมกนของคณะมนษยศาสตร
และสงคมศาสตร อยางเปBนระบบม!ประสทธภาพและประสทธผลสงสด เพ)"อตอบสนองการบรหาร
จดการองคกรตามเกณฑมาตรฐาน

สวนท 2
ร ยง นก รประเม%นตนเอง
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ได8ด,าเนนการตามองค
ประกอบคณภาพ ท!"ส,านกงานคณะกรรมการอดมศAกษาก,าหนด ม!จ,านวน 9 องคประกอบ ดงตอไป
น!
องคประกอบท!" 1 ปรชญา ปณธาน วตถประสงค และแผนด,าเนนการ
องคประกอบท!" 2 การเร!ยนการสอน
องคประกอบท!" 3 กจกรรมการพฒนานสตนกศAกษา
องคประกอบท!" 4 การวจย
องคประกอบท!" 5 การบรการวชาการแกสงคม
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องคประกอบท!" 6 การบ,ารงศลปวฒนธรรม
องคประกอบท!" 7 การบรหารและการจดการ
องคประกอบท!" 8 การเงนและงบประมาณ
องคประกอบท!" 9 ระบบและกลไกการประกนคณภาพ
ภายในองคประกอบทง 9 องคประกอบ ม!จ,านวนตวบงช!ทงหมด 40 ตวบงช! ซA"งประกอบ
ด8วยตวบงช!ของ สกอ. และสมศ.

องคประกอบท ๑ ปรชญ ปณ%ธ น วตถประสงค และแผนก รด เน%นก ร
ตวบงช#ท 1.1. : ม!การก,าหนดปรชญาหร)อปณธาน ตลอดจนม!กระบวนการพฒนากลยทธแผน
ด,าเนนงานและม!การก,าหนดตวบงช!เพ)"อวดความส,าเรNจของการด,าเนนงานตามแผนให8ครบทกภารกจ
ชน%ดตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!การก,าหนดปรชญาหร)อปณธาน
2. ม!กระบวนการพฒนากลยทธ แผนการด,าเนนงานและแผนปฏบตการประจ,าป_ให8
สอดคล8องกนและกนและสอดคล8องกบภารกจหลกของสถาบน ยทธศาสตรและแผน
พฒนาของชาต
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3. ม!การก,าหนดตวบงช!ของการด,าเนนงานและก,าหนดเปyาหมายของแตละตวบงช!เพ)"อวด
ความส,าเรNจของการด,าเนนงาน
4. ม!การด,าเนนการตามแผนทกภารกจ
5. ม!การตดตาม ตรวจสอบ และประเมนผลการด,าเนนงานตามตวบงช! อยางน8อยป_ละ 2
ครงและรายงานผลตอผ8บรหารและสภาสถาบน
6. ม!การวเคราะหความสอดคล8องระหวางกลยทธ แผนการด,าเนนงานเปyาประสงค เปyา
หมายกบยทธศาสตรและแผนพฒนาของชาต ตลอดจนสภาพการณปVจจบนและแนวโน8ม
ในอนาคต
7. ม!การน,าผลการประเมนและผลการวเคราะหมาปรบปรงกลยทธและแผนการด,าเนนงาน
อยางตอเน)"อง
เกณฑก รประเม%น
คะแนน 1
ม!การด,าเนนการไมครบ 5
ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ 5 – 6 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการครบทกข8อ

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!ผลงานผานระดบ 7 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.
1.คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!การก,าหนดปรชญาหร)อปณธานโดยคณะ
มนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8ด,าเนนการจดท,าแผนพฒนาการศAกษาโดยระบปรชญาปณธานของ
คณะผนวกไว8ด8วย(1.1-3-1)
2. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!กระบวนการพฒนากลยทธ แผนการด,าเนนงาน
และแผนปฏบตการประจ,าป_ให8สอดคล8องกนและกนและสอดคล8องกบภารกจหลกของสถาบน
ยทธศาสตรและแผนพฒนาของชาต แผนพฒนายทธศาสตรและแผนกลยทธซA"งคณะฯได8ผนวกเข8ากบ
แผนพฒนาการศAกษา(1.1-3-2)
3. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!การก,าหนดตวบงช!ของการด,าเนนงานและก,าหนด
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เปyาหมายของแตละตวบงช!ทกป_เพ)"อวดความส,าเรNจของการด,าเนนงาน(1.1-3-3)
4. ม!การด,าเนนการตามแผนทกภารกจ เชนผลตบณฑตท!"พAงประสงค การเร!ยนการสอน
การวจยและการบรการวชาการ การท,านบ,ารงศลปวฒนธรรม ได8ร8อยละ 100 ของโครงการ
(1.1-3-4)
5. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!การตดตาม ตรวจสอบ และประเมนผลการ
ด,าเนนงานตามตวบงช! อยางน8อยป_ละ 2 ครงและรายงานผลตอผ8บรหารและสภาสถาบนโดยในท!"
ประชมคณะกรรมการประจ,าคณะได8ตดตามและประเมนการน,าแผนไปปฏบตตามไตรมาสค)อ 3
เด)อนตอครง (1.1-3-5)
6. ม!การวเคราะหความสอดคล8องระหวางกลยทธ แผนการด,าเนนงานเปyาประสงค
เปyาหมายกบยทธศาสตรและแผนพฒนาของชาต ตลอดจนสภาพการณปVจจบนและแนวโน8มใน
อนาคต คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8ด,าเนนการปรบแผนกลยทธให8สอดคล8องกบ
มหาวทยาลย(1.1-3-6)
7. ม!การน,าผลการประเมนและผลการวเคราะหมาปรบปรงกลยทธและแผนการด,าเนนงาน
อยางตอเน)"องโดยคณะฯได8ด,าเนนการปรบแผนทกป_และได8น,าแผนท!"ปรบมาท,าแผนพฒนาเพ)"อรองรบ
การด,าเนนงานในป_ตอไป(1.1-3-7)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 1.1 ม!การก,าหนดปรชญาหร)อ
ปณธาน ตลอดจนม!กระบวนการพฒนากลยทธแผนด,าเนนงานและม!การก,าหนดตวบงช!เพ)"อวดความ
ส,าเรNจของการด,าเนนงานตามแผนให8ครบทกภารกจ” ไว8ท!" ระดบ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช#
3 คะแนน

ก รบรรลเปB หม ยของสถ บน
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
1.1-3-1
แผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_
1.1-3-2
แผนพฒนายทธศาสตรและแผนกลยทธ
1.1-3-3
เปyาหมายตวบงช!ของคณะฯ
1.1-3-4
แผนปฏบตการคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรประจ,าป_งบประมาณ 2552
1.1-3-5
รายงานการประชมเพ)"อพจารณาการด,าเนนตามแผนปฏบตการ
1.1-3-6
ความสอดคล8องของประเดNนยทธศาสตรของคณะมนษศาสตรฯและมหาวทยาลย
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1.1-3-7

แผนพฒนา Improvement plan

ตวบงช#ท 1.2 : ร8อยละของการบรรลเปyาหมายตามตวบงช!ของการปฏบตงานท!"ก,าหนด
ชน%ดตวบงช# : ผลผลต
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
บรรลเปyาหมาย ร8อยละ 60 - 70 บรรลเปyาหมาย ร8อยละ 75 - 89 บรรลเปyาหมายร8อยละ 90-100
ผลก รด เน%นง น
ในป_งบประมาณ 2552 ม!แผนปฏบตการตามตวบงช!ของการปฏบตงาน จ,านวน 43 ตวบง
ช! ด,าเนนการบรรลเปyาหมายตามตวบงช!ของการปฏบตงาน จ,านวน 40 ตวบงช!
ดงนน ร8อยละของการบรรลเปyาหมายตามตวบงช!ของการปฏบตงานท!"ก,าหนด เทากบ (40/43
X 100) ร8อยละ 93.02
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 1.2 ร8อยละของการบรรลเปyา
หมายตามตวบงช!ของการปฏบตงานท!"ก,าหนด” ไว8ท!"รอ8 ยละ 73 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.

ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช#
3 คะแนน

ก รบรรลเปB หม ยของสถ บน
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
1.2-3-1
แผนพฒนาการศAกษา ระยะ 5 ป_ (2550 – 2552 ) ฉบบปรบปรง 2552
1.2-3-2
แผนปฏบตการประจ,าป_งบประมาณ 2552
1.2-3-3
รายงานการตดตามและประเมนผลแผนปฏบตการประจ,าป_งบประมาณ พ.ศ. 2552
1.2-3-4
แผนปฏบตราชการประจ,าป_งบประมาณ 2553
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สรปผลก รประเม%นร ยองคประกอบ
องคประกอบ 1

เปB หม ย

ตวบงช! 1.1
ตวบงช! 1.2

7
73

ผลก รด เน%น
งน
7
93.02

คะแนนก รประเม%นต ม
เกณฑ สกอ.
3
3

องคประกอบท ๒ ก รเรยนก รสอน

องคประกอบท 2 ก รเรยนก รสอน
ตวบงช#ท 2.1 : ม!ระบบและกลไกการพฒนาและบรหารหลกสตร (สกอ. 2.1)
ชน%ดของตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!ระบบและกลไกการเปPดและปPดหลกสตร
2. ม!การก,าหนดเปyาหมายการผลตบณฑตทกหลกสตรในแผนการผลตบณฑต
3. ม!การเตร!ยมความพร8อมกอนการเปPดหลกสตรใหมและการปรบปรงหลกสตรให8เปBนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลกสตรทกเร)"อง
4. ม!การวเคราะหข8อมลการด,าเนนการทกหลกสตรประจ,าป_การศAกษา เชน ร8อยละของ
หลกสตร ท!"ไมเปBนไปตามเกณฑมาตรฐาน ร8อยละของบทความจากวทยานพนธท!"
ต!พมพ เผยแพร ร8อยละของบณฑตท!"ท,างานตรงสาขา
5. ม!การน,าผลการวเคราะหข8อมลการด,าเนนการหลกสตรประจ,าป_การศAกษาไปปรบปรง
หลกสตรและหร)อปรบปรงระบบและกลไกการบรหารหลกสตร
6. หลกสตรท!"เปPดสอนทกหลกสตรได8มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทกเร)"องและม!การ
ประกนคณภาพหลกสตรครบทกประเดNนตามเกณฑมาตรฐานหลกสตร
7.หลกสตรระดบบณฑตศAกษาท!"เน8นการวจย (ปรญญาโท เฉพาะแผน (ก) และ
ปรญญาเอก) ท!"เปPดสอนม!จ,านวนมากกวาร8อยละ 50 ของจ,านวนหลกสตรทงหมด
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เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,าเนนการ
ไมครบ 5 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ
5 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการ
ครบ 6 ข8อแรก

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษย ฯ ม!การด,าเนนงานผานระดบ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. ค)อ
1. ม!ระบบและกลไกการเปPดและปPดหลกสตร โดยยAดตามประกาศมหาวทยาลย
มหาสารคาม เร)"อง การเสนอขออนมตหลกสตร (2.1-3-1) ม!คม)อการจดท,าเอกสารหลกสตรระดบ
อดมศAกษา คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรแบบเดม (2.1-3-2) และได8เผยแพรคม)อการจดท,า
หลกสตรตามกรอบมาตรฐาน TQF ไปยงหลกสตรสาขาวชาตาง ๆ เพ)"อใช8เปBนข8อมลประกอบการ
พจารณาในการบรหารจดการและจดท,าหลกสตร (2.1-3-3)
2. ม!การก,าหนดเปyาหมายการผลตบณฑตทกหลกสตรในแผนการผลตบณฑต ในแผน
พฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_ (พ.ศ. 2550-2554) ฉบบปรบปรง (หน8า 16) (2.1-3-4)
3. ม!การเตร!ยมความพร8อมกอนการเปPดหลกสตรใหมและการปรบปรงหลกสตรให8เปBน
ไปตามเกณฑมาตรฐานหลกสตรทกเร)"อง ซA"งด,าเนนการเตร!ยมความพร8อมในการเปPดหลกสตรโดย
การประชมช!แจง ซกซ8อมความเข8าใจเก!"ยวกบการพฒนาหลกสตรตามกรอบมาตรฐาน TQF โดย
ผศ.ดร.ประดษฐ เอกทศน ตลอดให8ความร8เร)"องการพฒนา/สร8างหลกสตรตามกรอบมาตรฐานคณวฒ
ระดบอดมศAกษา (TQF) พร8อมกนน! รองคณบด!ฝLายวชาการ ดร.มยร!สรนทร ศรวรรณ ได8แจ8ง
แผนการพฒนาหลกสตรในป_การศAกษา 2553-2554 ในวาระท!" 4 เสนอเพ)"อทราบ วาระท!" 4.2
(2.1-3-5) และเตร!ยมความพร8อมโดยการวางแผนเปPดหลกสตรและพฒนาหลกสตรใหมในแผนแผน
พฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_ (2550-2554) ฉบบปรบปรง 2552 (2.1-3-6)
4. ม!การวเคราะหข8อมลการด,าเนนการทกหลกสตรประจ,าป_การศAกษา เชน ร8อยละของ
หลกสตร ท!"ไมเปBนไปตามเกณฑมาตรฐาน ร8อยละของบทความจากวทยานพนธท!"ต!พมพ เผยแพร
ร8อยละของบณฑตท!"ท,างานตรงสาขา (2.2-3-7) โดยวเคราะหจากสภาพแวดล8อมของคณะฯ พร8อม
ทงวเคราะหความต8องการเปPดหลกสตรใหม แผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_ (2550-2554) ฉบบ
ปรบปรง 2552 (2.1-3-8)
5. ม!การน,าผลการวเคราะหข8อมลการด,าเนนการหลกสตรประจ,าป_การศAกษาไป
ปรบปรงหลกสตรและหร)อปรบปรงระบบและกลไกการบรหารหลกสตร โดยผลการวเคราะหดง
กลาวน,าไปใช8ในพฒนาและสร8างหลกสตรใหม เชน หลกสตรสาขาวชาท!"พฒนาในวงรอบประเมนป_
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การศAกษา 2552 หลกสตรสาขาวชาภาษาไทยเพ)"อการส)"อสารและการจดการธรกจ เร"มจากการ
วางแผนเปPดหลกสตร เสนอโครงการพฒนาหลกสตร จดท,า (ราง) หลกสตรฯ แล8วด,าเนนการตรวจ
สอบความต8องการหลกสตรจากผ8ท!"ม!สวน เก!"ยวข8อง ปรบปรงเพ)"อการวพากษหลกสตรในวนท!" 21
กนยายน 2552 ณ ห8องประชมดอกจาน มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ปรงปรงหลกสตรตาม
กรอบมาตรฐาน TQF น,าเสนอมหาวทยาลยเพ)"อพจารณาด,าเนนการตอไป (2.1-3-9)
6. หลกสตรท!"เปPดสอนทกหลกสตรได8มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทกเร)"องและม!การ
ประกนคณภาพหลกสตรครบทกประเดNนตามเกณฑมาตรฐานหลกสตร ซA"งหลกสตรท!"เปPดสอนใน
ระดบปรญญาตร!จ,านวน 14 หลกสตร และจ,านวนหลกสตรระดบบณฑตศAกษา จ,านวน 5
หลกสตร โดยผานการพจารณาอนมตจากสภาวชาการ สภามหาวทยาลย และ สกอ. แล8วจAงด,าเนน
การเปPดสอน (2.1-2-10)
7. หลกสตรระดบบณฑตศAกษาท!"เน8นการวจย (ปรญญาโท เฉพาะแผน (ก) และ
ปรญญาเอก) จ,านวน 5 หลกสตร คดเปBนร8อยละ 35.71 ท!"เปPดสอน ซA"งม!จ,านวนน8อยกวาร8อยละ 50
ของจ,านวนหลกสตรทงหมด (2.1-2-11)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปB หม ย เพราะคณะก,าหนดปyาหมายของ “ตวบงช! 2.1 ม!ระบบและกลไก
การพฒนาและบรหารหลกสตร” ไว8ท!"ระดบ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.1-3-12)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.1-3-1
ประกาศมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม เร)"อง การเสนอขออนมตหลกสตร
2.1-3-2
คม)อการจดท,าเอกสารหลกสตรระดบอดมศAกษา คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
2.1-3-3
คม)อการพฒนาหลกสตรตามกรอบมาตรฐาน TQF
2.1-3-4
แผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_ (2550-2554) ฉบบปรบปรง 2552
2.1-3-5
รายงานการประชมคณาจารย ประจ,าภาคเร!ยนท!" 2/2552 วนศกรท!" 13 พฤศจกายน
2552 เวลา 10.10 น. ณ ห8องประชมพวงคราม
2.1-3-6
แผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_ (2550-2554) ฉบบปรบปรง 2552
2.1-3-7
รายงานผลการปฏบตราชการ (กพร.) พ.ศ. 2551 มาตรฐานด8านบณฑต
2.1-3-8
การวเคราะหสภาพแวดล8อมคณะ ใน แผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_ (2550-2554)
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2.1-3-9

2.1-3-10
2.1-3-11
2.1-3-12

ฉบบปรบปรง 2552
โครงการพฒนาหลกสตร ตวอยางหลกสตรสาขาวชาภาษาไทยเพ)"อการส)"อสารและการ
จดการธรกจ/รายงานการสมภาษณความต8องการหลกสตร /ราง หลกสตรฯ/วพากษ
หลกสตร/ปรบปรงและน,าเสนอมหาวทยาลยอนมต
คม)อหลกสตรระดบปรญญาตร! ประจ,าป_การศAกษา 2552 มหาวทยาลยราชภฏ
มหาสารคาม
คม)อหลกสตรระดบบณฑตศAกษา ป_การศAกษา 2552
เปyาหมายตวบงช! 2.1 ม!ระบบและกลไกการพฒนาและบรหารหลกสตร

ตวบงช# 2.1.1 : ร8อยละของบณฑตระดบปรญญาตร!ท!"ได8ท,างานตรงสาขาท!"ส,าเรNจการศAกษา
(สมศ. 1.2)
ชน%ดของตวบงช# : ผลผลต
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
บณฑตได8ท,างานตรงสาขา
ท!"ส,าเรNจการศAกษา ร8อยละ 1 - 59

คะแนน 2
บณฑตได8ท,างานตรงสาขา
ท!"ส,าเรNจการศAกษา เทากบ 60 - 79

คะแนน 3
บณฑตได8ท,างานตรงสาขาท!"
ส,าเรNจการศAกษา มากกวาร8อยละ
79

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคม ม!บณฑตท!"ส,าเรNจการศAกษาจ,านวน 484
คน บณฑตท!"ตอบแบบสอบถาม จ,านวน 402 คน บณฑตม!งานท,า 303 คน และได8งานท,าตรงตาม
สาขาท!"ส,าเรNจจ,านวน 165 คน คดเปBนร8อยละ 83.50 (2.1.1-1-1)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช! 2.1.1 ร8อยละของบณฑตระดบ
ปรญญาตร!ท!"ได8ท,างานตรงสาขาท!"ส,าเรNจการศAกษา” ท!"ร8อยละ 68 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
(2.1.1-1-2)
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ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สมศ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
ไมบรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.1.1-1-1
รายงานการส,ารวจภาวะการณม!งานท,าของบณฑต
2.1.1-1-2
เปyาหมายตวบงช! 2.1.1 ร8อยละของบณฑตระดบปรญญาตร!ท!"ได8ท,างานตรงสาขาท!"
ส,าเรNจการศAกษา
ตวบงช#ท 2.2 : ม!กระบวนการเร!ยนร8ท!"เน8นผ8เร!ยนเปBนส,าคญ (สกอ. 2.2)
ชน%ดของตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!กลไกการให8ความร8ความเข8าใจกบอาจารยผ8สอนถAงวตถประสงคและเปyาหมายของ
การจดการศAกษาทกหลกสตร
2. ม!การออกแบบการเร!ยนการสอนและจดกจกรรมการเร!ยนร8ท!"เน8นผ8เร!ยนเปBนส,าคญ
ทกหลกสตร
3. ม!การใช8ส)"อและเทคโนโลย!หร)อนวตกรรมในการสอนเพ)"อสงเสรมการเร!ยนร8ทก
หลกสตร
4. ม!การจดการเร!ยนการสอนท!"ม!ความย)ดหยนและหลากหลายท!"จะสนองตอบตอความ
ต8องการของผ8เร!ยน
5. ม!การประเมนผลการเร!ยนการสอนท!"สอดคล8องกบสภาพการเร!ยนร8ท!"จดให8ผ8เร!ยนและ
องพฒนาการของผ8เร!ยนทกหลกสตร
6. ม!การประเมนผลความพAงพอใจของผ8เร!ยนในเร)"องคณภาพการสอนและส"งสนบสนน
การเร!ยนร8ทกหลกสตร
7. ม!ระบบการปรบปรงวธ!การเร!ยนการสอนและพฒนาผ8เร!ยนอยางตอเน)"องทกหลกสตร
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,าเนนการ
ไมครบ 5 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ
5 - 6 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการ
ครบทกข8อ
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ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษย ฯ คณะมนษยฯม!ผลงานผานระดบ 7 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. ม!กลไกการให8ความร8ความเข8าใจกบอาจารยผ8สอนถAงวตถประสงคและเปyาหมายของ
การจดการศAกษาทกหลกสตร โดยด,าเนนการประชมคณาจารยประจ,าภาคการศAกษา 2552 เพ)"อแจ8ง
นโยบาย การจดการศAกษา (2.2-3-1) พร8อมทงด,าเนนการให8ความร8อาจารยผ8สอนในรปแบบกจกรรม
โครงการ “สอนสนกเปBนสขด8วยวชาการ” เพ)"อให8อาจารยผ8สอนม!ความร8ในการจดการเร!ยนการสอน
ให8บณฑตม!คณลกษณะท!"พAงประสงค (2.2-3-2)
2. ม!การออกแบบการเร!ยนการสอนและจดกจกรรมการเร!ยนร8ท!"เน8นผ8เร!ยนเปBนส,าคญ
ทกหลกสตร ในรปแบบแผนบรหารการสอนรายวชาในแตละหลกสตรดงน! (2.2-3-3)
2.1 ตวอยาง แผนบรหารการสอนรายวชา จากหลกสตรสาขาวชาภาษาไทย
2.2 ตวอยาง แผนบรหารการสอนรายวชา จากหลกสตรสาขาวชาภาษาองกฤษ
2.3 ตวอยาง แผนบรหารการสอนรายวชา จากหลกสตรสาขาวชาศลปกรรม/
จตรกรรม
2.4 ตวอยาง แผนบรหารการสอนรายวชา จากหลกสตรสาขาวชาภาษาจ!น
2.5 ตวอยาง แผนบรหารการสอนรายวชา จากหลกสตรสาขาวชาดนตร!
2.6 ตวอยาง แผนบรหารการสอนรายวชา จากหลกสตรสาขาวชานาฏศลปJ
2.7 ตวอยาง แผนบรหารการสอนรายวชา จากหลกสตรสาขาวชาบรรณารกษและ
เทคโนโลย!สารสนเทศ
2.8 ตวอยาง แผนบรหารการสอนรายวชา จากหลกสตรปรชญาและศาสนา
2.9 ตวอยาง แผนบรหารการสอนรายวชา จากหลกสตรกลมวชาพ)นฐาน
3. ม!การใช8ส)"อและเทคโนโลย!หร)อนวตกรรมในการสอนเพ)"อสงเสรมการเร!ยนร8ทก
หลกสตรเปBนต8นวา ส)"อ/นวตกรรมการสอนผานเคร)อขายคอมพวเตอรศAกษา ใน
http://www.rmu.ac.th/~qa/eng/, http://elearningrmu.info/ (2.2-3-4) ส)"อเทคโนโลย!คอมพวเตอร/ว!ด
ทศน ทงน! ก,าหนดการใช8ส)"อและเทคโนโลย!หร)อนวตกรรมไว8ในแผนบรหารการสอนรายวชา
(2.2-3-5 ตวอยางแผนท!"ใช8ส)"อ)
4. ม!การจดการเร!ยนการสอนท!"ม!ความย)ดหยนและหลากหลายท!"จะสนองตอบตอความ
ต8องการของผ8เร!ยน โดยก,าหนดไว8ในแผนซA"งจดกจกรรมการเร!ยนการสอนแบบบรรยาย อธบาย
แลกเปล!"ยนความคดเหNน ฝ?กปฏบตงานกลม การศAกษาดงาน (2.2-3-6) ตลอดจนการฝ?ก
ประสบการณวชาช!พ ซA"งก,าหนดไว8ตามโครงสร8างในแตละหลกสตร (2.2-3-7)(คม)อหลกสตร)
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5. ม!การประเมนผลการเร!ยนการสอนท!"สอดคล8องกบสภาพการเร!ยนร8ท!"จดให8ผเ8 ร!ยน
และองพฒนาการของผ8เร!ยนทกหลกสตร โดยด,าเนนการประเมนในรปแบบสอบกอนเร!ยน หลง
เร!ยน ท!"สอดคล8องตามจดมงหมายของหลกสตร (2.2-3-8) ปฏทนการศAกษาป_ 2552 ก,าหนดการ
สอบ/ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการสอบ/ตวอยางผลการเร!ยน)
6. ม!การประเมนผลความพAงพอใจของผ8เร!ยนในเร)อ" งคณภาพการสอนและส"งสนบสนน
การเร!ยนร8ทกหลกสตร โดยด,าเนนการประเมนความพAงพอใจภาคเร!ยนละ 1 ครง ภาพรวมความพAง
พอใจอยท!"ระดบ 4.03 (2.2-3-9)
7. ม!ระบบการปรบปรงวธ!การเร!ยนการสอนและพฒนาผ8เร!ยนอยางตอเน)"องทก
หลกสตรอนประกอบด8วยการจดสรรงบประมาณเพ)"อสนบสนนด8านส)"อเทคโนโลย!หร)อนวตกรรม
ทางการศAกษา (2.2-3-10)แผนงบประมาณป_ 53) ม!การปรบปรงห8องเร!ยนพร8อมใช8 (2.2-3-11) ภาพ
ห8องท!"ปรบปรงตามงบ) การสงเสรมและพฒนาผ8สอนโดยการอบรม สงเสรมให8เกดพฒนางานวจย
ในชนเร!ยน (2.2-3-12)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปB หม ย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช! 2.2 ม!กระบวนการเร!ยนร8ท!"เน8น
ผ8เร!ยนเปBนส,าคญ” ไว8ท!"ระดบ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.2-3-13)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปB หม ย

ร ยก รหลกฐ น
2.2-3-1 รายงานการประชมคณาจารย ประจ,าภาคเร!ยนท!" 2/2552 วนศกรท!" 13 พฤศจกายน 2552
เวลา 10.10 น. ณ ห8องประชมพวงคราม
2.2-3-2 โครงการ “สอนสนกเปBนสขด8วยวชาการ” และรายช)"อผ8เข8ารวมประชม
2.2-3-3 ตวอยางแผนบรหารการสอนรายวชาจากหลกสตรสาขาวชาตาง ๆ
2.2-3-4 เวNบไซต http://www.rmu.ac.th/~qa/eng/, http://elearningrmu.info/
2.2-3-5 ตวอยางแผนบรหารการสอนรายวชา (ท!"เน8นการใช8ส)"อ)
2.2-3-6 ตวอยางแผนบรหารการสอนรายวชา (ท!"เน8นการใช8ส)"อ)
2.2-3-7 คม)อหลกสตรระดบปรญญาตร! ป_การศAกษา 2552 และ คม)อหลกสตรระดบบณฑตศAกษา
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2.2-3-8
2.2-3-9
2.2-3-10
2.2-3-11
2.2-3-12
2.2-3-13

ป_การศAกษา 2552
ปฏทนการศAกษาป_ 2552 ก,าหนดการสอบ/ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการสอบ/ตวอยางผลการเร!ยน
ผลการประเมนความพAงพอใจตอคณภาพการเร!ยนการสอนและส"งสนบสนนการจดการ
เร!ยนร8 ป_การศAกษา 2552
แผนงบประมาณป_ 53
ภาพห8องท!"ปรบปรงตามงบ
โครงการอบรมการท,าวจยในชนเร!ยน
เปyาหมาย ตวบงช! 2.2 ม!กระบวนการเร!ยนร8ท!"เน8นผ8เร!ยนเปBนส,าคญ

ตวบงช# 2.2.1 : ระดบความพAงพอใจของนกศAกษาตอคณภาพการสอนของอาจารยและส"งสนบสนน
การเร!ยนร8 (สมศ. 6.7)
ชน%ดของตวบงช# : ผลผลต
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ระดบความพAงพอใจของ
นกศAกษาตอคณภาพการสอน
ของอาจารยและส"งสนบสนน
การเร!ยนร8 เทากบ 1-2.49

คะแนน 2
ระดบความพAงพอใจของ
นกศAกษาตอคณภาพการสอน
ของอาจารยและส"งสนบสนน
การเร!ยนร8 เทากบ 2.5-3.49

คะแนน 3
ระดบความพAงพอใจของ
นกศAกษาตอคณภาพการสอน
ของอาจารยและส"งสนบสนน
การเร!ยนร8 เทากบหร)อมากกวา
3.5

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8ประเมนความพAงพอใจของ
นกศAกษาตอคณภาพการสอนของอาจารยและส"งสนบสนนการเร!ยนร8 4 ด8าน ค)อ ด8านวางแผนการ
สอน ด8านวธ!การสอน ด8านพฤตกรรมการสอนท"วไป และด8านผลการสอน รวมจ,านวน 20 ข8อ
(2.2.1-3-1) โดยด,าเนนการประเมนภาคการศAกษาละ 1 ครง ภาคเร!ยนท!" 1/2552 ผลการประเมนผ8สอน
ม!คาเฉล!"ยรวม 4.19 อยในระดบด! และภาคเร!ยนท!" 2/2552 ผลการประเมนผ8สอนม!คาเฉล!"ยรวม 4.33
ถ)อวาอยในระดบด!เชนกน เม)"อน,ามาเฉล!"ยรวมทง 2 ภาคการศAกษา ได8ผลการประเมนค)อ 4.03
(2.2.1-3-2)
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ก รบรรลเปB หม ย
ไมบรรลเปB หม ย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช! 2.2.1 : ระดบความพAงพอใจ
ของนกศAกษาตอคณภาพการสอนของอาจารยและส"งสนบสนนการเร!ยนร8” ไว8ทร!" ะดบ 4.50 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.2.1-3-3)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
ไมบรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.2.1-3-1 ตวอยาง แบบประเมนผ8สอนโดยผ8เร!ยน คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
2.2.1-3-2 ตารางแสดงการเปร!ยบเท!ยบผลการประเมนโดยรวมของผ8สอนโดยผ8เร!ยน
ประจ,าป_การศAกษา 2552
2.2.1.3.3
เปyาหมาย ตวบงช! 2.2.1 ระดบความพAงพอใจของนกศAกษาตอคณภาพการสอนของ
อาจารยและส"งสนบสนนการเร!ยนร8

ตวบงช#ท 2.3 : ม!โครงการหร)อกจกรรมท!"สนบสนนการพฒนาหลกสตรและการเร!ยน การสอน ซA"ง
บคคล องคกร และชมชนภายนอกม!สวนรวม (สกอ. 2.3)
ชน%ดของตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!ระบบและกลไกท!"ก,าหนดให8ผ8ทรงคณวฒ หร)อผ8ร8ในชมชนมาชวยในการพฒนา
และปรบปรงหลกสตรทกหลกสตร
2. ม!การจดการเร!ยนการสอนท!"สงเสรมให8ผ8เร!ยนม!ความร8และทกษะท!"นาไปใช8ในการ
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ปฏบตได8จรง โดยผ8ทรงคณวฒ หร)อผ8รใ8 นชมชนม!สวนรวมทกหลกสตร
3. ม!การจดโครงการ กจกรรมทางการศAกษาทงท!"ก,าหนดและไมก,าหนดในหลกสตร
โดยความรวมม)อกบองคการหร)อหนวยงานภายนอก
4. ม!การตดตาม ตรวจสอบและประเมนกจกรรมการเร!ยนการสอนท!"ได8รบการ
สนบสนนจากผ8ทรงคณวฒหร)อชมชนภายนอกสถาบนทกหลกสตร
5. ม!การน,าผลการประเมนไปปรบปรงการม!สวนรวมของบคคลองคการ และชมชน
ภายนอกใน การพฒนาหลกสตรและการเร!ยนการสอนทกหลกสตร
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,าเนนการ
ไมครบ 4 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ
4 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการ
ครบทกข8อ

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบ 5 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. ม!ระบบและกลไกท!"ก,าหนดให8ผ8ทรงคณวฒ หร)อผ8ร8ในชมชนมาชวยในการพฒนา
และปรบปรงหลกสตรทกหลกสตร ดงตวอยางรายการตอไปน!
- การเชญอาจารย ดร. วรวรรธน ศร!ยาภย แหงส,านกวชาศลปศาสตร บคลากรใน
สงกดมหาวทยาลยนเรศวร วทยาเขตพะเยา ซA"งเปBนผ8เช!"ยวชาญและม!ผลงานวจยด8านหลกสตรมาเปBน
ผ8ทรงคณวฒประจ,าคณะและให8ค,าแนะน,า ในการจดท,าและปรบปรงหลกสตรศลปศาสตรมหา
บณฑต สาขาวชาภาษาไทย ให8กบหลกสตรสาขาวชาภาษาไทย คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม อนจะเปBนประโยชนแกกรรมการจดท,าหลกสตรครงน! (2.3-3-1)
- หนงส)อเชญ ดร. ภมภกดU พทกษเข)"อนขนธ เปBนวทยากรบรรยายพเศษ โครงการ
การทบทวนและปรบแผนพฒนาการศAกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ในหวข8อเร)"อง “
ยทธศาสตรการพฒนา คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร” (2.3-3-2)
2. ม!การจดการเร!ยนการสอนท!"สงเสรมให8ผ8เร!ยนม!ความร8และทกษะท!"น,าไปใช8ในการ
ปฏบตได8จรง โดยผ8ทรงคณวฒ หร)อผ8รใ8 นชมชนม!สวนรวมในทกหลกสตร ซA"งแตละหลกสตรได8
ก,าหนดรายวชาการฝ?กประสบการณวชาช!พ ไว8ในโครงสร8างหลกสตร (2.3-3-3 ) และม!การน,า
นกศAกษาไปฝ?กประสบการณวชาช!พตามองคกรหร)อหนวยงานตางๆ เชน หลกสตรสาขาวชาภาษาจ!น
ได8ท,าหนงส)อขอสงตวนกศAกษาเข8าฝ?กประสบการณวชาช!พ ณ หนวยงานท!"สมพนธกบสาขาวชาท!"
เร!ยน (2.3-3-4)
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3. ม!การจดโครงการ กจกรรมทางการศAกษาทงท!"ก,าหนดและไมก,าหนดในหลกสตรโดย
ความรวมม)อกบองคการหร)อหนวยงานภายนอก ดงตวอยางรายการตอไปน!
- โครงการฝ?กประสบการณวชาช!พของหลกสตรสาขาวชาภาษาจ!น (2.3-3-5) และ
หลกสตรสาขาวชาภาษาองกฤษ (2.3-3-6)
- การจดอบรมโครงการสงเสรมศกยภาพอาจารยสการบรการท!"ด! : อาจารยท!"ปรAกษา
โดยม!วตถประสงคเพ)"อให8ความร8ความเข8าใจบทบาทหน8าท!"อาจารยท!"ปรAกษา สนบสนนให8อาจารยท!"
ปรAกษาตระหนกและเอาใจใสนกศAกษาและท,าหน8าท!"อาจารยท!"ปรAกษาอยางเตNมประสทธภาพ (2.3-3-7)
- การจดโครงการเข8าคายภาษานานาชาต ประจ,าป_การศAกษา 2552 (International
Camp 2009) (2.3-3-8) ของหลกสตรสาขาวชาภาษาองกฤษ คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ณ อทยานแหงชาตเขาใหญ จงหวดนครราชส!มา ซA"งการจด
กจกรรมคายภาษาฯในครงน! เปBนกจกรรมนอกห8องเร!ยนท!"จะท,าให8นกศAกษาม!โอกาสได8เร!ยนร8ใน
กจกรรมคายภาษา เพ)"อเสรมสร8างทกษะตางๆทางด8านภาษาองกฤษให8ม!ประสทธภาพมากย"งขAน ตลอด
จนตระหนกถAงคณคาของธรรมชาตและส"งแวดล8อม ทงน!ได8เชญ อาจารยวจตรา อ!สแตม อาจารย
ประจ,าหลกสตรสาขาวชาภาษาองกฤษ คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลย
มหาสารคาม มาเปBนวทยากรในกจกรรมครงน!ด8วย
4. ม!การตดตาม ตรวจสอบและประเมนกจกรรมการเร!ยนการสอนท!"ได8รบการ
สนบสนนจากผ8ทรงคณวฒหร)อชมชนภายนอกสถาบนทกหลกสตร โดยการนเทศ ตดตามการฝ?ก
ประสบการณ รวมถAงผล การประเมนจากหนวยงานหร)อองคการท!เ" ก!"ยวข8อง ดงตวอยางผลการ
ประเมนการฝ?กประสบการณวชาช!พของนกศAกษา สาขาวชา ภาษาองกฤษ ชนป_ท!" 4 ภาคปกต คณะ
มนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม (2.3-3-9)
5. ม!การน,าผลการประเมนไปปรบปรงการม!สวนรวมของบคคล องคการ และชมชน
ภายนอกในการพฒนาหลกสตรและการเร!ยนการสอนทกหลกสตร ดงจะเหNนได8จาก การท,าหนงส)อ
ขอความอนเคราะหส,าเนาหลกสตรจ,านวน 2 หลกสตร ค)อ ส,าเนาหลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขา
วชาภาษาไทยเพ)"อการส)"อสารทางธรกจ และส,าเนาหลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาภาษาจ!น ของ
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏจนทรเกษม เพ)"อการปรบปรงหลกสตรใหม
ของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ให8ม!ความทนสมยและเปBน
ท!"ต8องการด8านตลาดแรงงานทงในและตางประเทศ (2.3-3-10)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปB หม ย เพราะคณะฯก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 2.3 ม!โครงการหร)อกจกรรม
ท!"สนบสนนการพฒนาหลกสตรและการเร!ยน การสอน ซA"งบคคล องคกร และชมชนภายนอกม!สวน
รวม” ไว8ท!"ระดบ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.3-3-11)
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ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.3-3-1
หนงส)อเชญอาจารย ดร. วรวรรธน ศร!ยาภย แหงส,านกวชาศลปศาสตร บคลากรใน
สงกดมหาวทยาลยนเรศวร วทยาเขตพะเยา ซA"งเปBนผ8เช!"ยวชาญและม!ผลงานวจยด8าน
หลกสตรมาเปBนผ8ทรงคณวฒประจ,าคณะและให8ค,าแนะน,า ในการจดท,าและปรบปรง
หลกสตรศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาไทย ให8กบหลกสตรสาขาวชา
ภาษาไทย คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
2.3-3-2
หนงส)อเชญ ดร. ภมภกดU พทกษเข)"อนขนธ เปBนวทยากรบรรยายพเศษ โครงการ
การทบทวนและปรบแผนพฒนาการศAกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ใน
หวข8อ
เร)"อง “ยทธศาสตรการพฒนาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร”
2.3-3-3
ตวอยางโครงสร8างหลกสตร สาขาวชาภาษาไทย คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม
2.3-3-4
หนงส)อขอสงตวนกศAกษาสาขาวชาภาษาจ!น ชนป_ท!" 4 ภาคปกต คณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตร เข8าฝ?กประสบการณวชาช!พ
2.3-3-5
หนงส)อขอสงตวนกศAกษาสาขาวชาภาษาจ!น ชนป_ท!" 4 ภาคปกต คณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตร เข8าฝ?กประสบการณวชาช!พ
2.3-3-6
หนงส)อขอสงตวนกศAกษาสาขาวชาภาษาองกฤษ ชนป_ท!" 4 ภาคปกต คณะมนษยศาสตร
และสงคมศาสตร เข8าฝ?กประสบการณวชาช!พ
2.3-3-7
หนงส)อขอความอนเคราะห ผ8ชวยศาสตราจารยเพNญศร สมารกษ เปBนวทยากรในการจด
อบรมโครงการสงเสรมศกยภาพอาจารยสการบรการท!"ด:! อาจารยท!"ปรAกษา โดยม!
วตถประสงคเพ)"อให8ความร8ความเข8าใจบทบาทหน8าท!"อาจารยท!"ปรAกษา สนบสนนให8
อาจารยท!"ปรAกษาตระหนกและเอาใจใสนกศAกษาและท,าหน8าท!"อาจารยท!"ปรAกษาอยางเตNม
ประสทธภาพ พร8อมด8วยเอกสารประกอบค,าบรรยาย
2.3-3-8
หนงส)อขอความอนเคราะห อาจารยวจตรา อ!สแตม อาจารยประจ,าสาขาวชา
ภาษาองกฤษ คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร เปBนวทยากรส,าหรบการจดโครงการ
เข8าคายภาษานานาชาต ประจ,าป_การศAกษา 2552 (International Camp 2009)
2.3-3-9
ผลการประเมนการฝ?กประสบการณวชาช!พของนกศAกษา สาขาวชา ภาษาองกฤษ ชนป_ท!"
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4 ภาคปกต คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม
2.3-3-10 หนงส)อขอความอนเคราะหส,าเนาหลกสตรจ,านวน 2 หลกสตร ค)อ ส,าเนาหลกสตร
ศลปศาสตรบณฑต สาขาวชาภาษาไทยเพ)"อการส)"อสารทางธรกจ และส,าเนาหลกสตร
ศลปศาสตรบณฑต สาขาภาษาจ!น ของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
มหาวทยาลย
ราชภฏจนทรเกษม เพ)"อการปรบปรงหลกสตรใหมของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ให8ม!ความทนสมยและเปBนท!"ต8องการด8านตลาดแรงงานทง
ในและตางประเทศ
2.3.3.11
เปyาหมาย ตวบงช!ท!" 2.3: ม!โครงการหร)อกจกรรมท!"สนบสนนการพฒนาหลกสตรและ
การเร!ยน การสอน ซA"งบคคล องคกร และชมชนภายนอกม!สวนรวม

ตวบงช#ท 2.4 : จ,านวนนกศAกษาเตNมเวลาเท!ยบเทาตอจ,านวนอาจารยประจ,า (สกอ. 2.4)
ชน%ดของตวบงช# : ปVจจยน,าเข8า
เกณฑก รประเม%น
คะแนน 1
>+10%หร)อ<-10%ของเกณฑ
มาตรฐาน
ผลก รด เน%นง น

คะแนน 2
6 – 9.99 % และ -6 –(-9.99)
%ของเกณฑมาตรฐาน

คะแนน 3
(-5.99) – 5.99%ของเกณฑ
มาตรฐาน

45

ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!จ,านวนนกศAกษาเตNมเวลาเท!ยบ
เทา (FTES) เทากบ 1,114.44 (2.4-1-1) คณะม!อาจารยประจ,าทงหมด 88.5 คน (2.4-1.2) ดงนนคด
เปBนร8อยละ – 49.64 (1,114.44/ 88.5 = 12.59 ซA"งค,านวนได8จาก (12.59 – 25)x 100 / 25 ) = - 49.64
ก รบรรลเปB หม ย
ไมบรรลเปyาหมายเพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช! 2.4 จ,านวนนกศAกษาเตNมเวลา
เท!ยบเทาตอจ,านวนอาจารยประจ,า” ไว8ท!"ร8อยละ +5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.4-1-3)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
1

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
ไมบรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.4.1.1
ตารางแสดงคา FTES
2.4.1.2
รายช)อ" อาจารยคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
2.4.1.3
เปyาหมายตวบงช!ท!" 2.4 จ,านวนนกศAกษาเตNมเวลาเท!ยบเทาตอจ,านวนอาจารยประจ,า

ตวบงช#ท 2.5 : สดสวนของอ จ รยประจ ทมวฒ%ปร%ญญ ตร ปร%ญญ โท ปร%ญญ เอก หรFอเทยบ
เท ตออ จ รยประจ (สกอ. 2.5)
ชน%ดของตวบงช# : ปVจจยน,าเข8า
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3
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วฒปรญญาเอกอยระหวาง ร8อยละ
1-19 หรFอ วฒปรญญาเอก
อยระหวางร8อยละ 20-29 แต
วฒปรญญาตร!มากกวาร8อยละ 5

วฒปรญญาเอกอยระหวาง ร8อยละ วฒปรญญาเอก เทากบหร)มากกวา
20-29 และ วฒปรญญาตร! เทากบ ร8อยละ 30 และวฒปรญญาตร!
หร)อน8อยกวา ร8อยละ 5 หรFอ วฒ เทากบหร)อ น8อยกวา ร8อยละ 5
ปรญญาเอกเทากบหร)อมากกวา
ร8อยละ 30 และวฒปรญญาตร!
มากกวา ร8อยละ 5

ผลก รด เน%นง น
ป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!จ,านวนอาจารยประจ,าปฏบต
ราชการและลาศAกษาตอรวม 88.5 คน (2.5-1 -1) ซA"งส,าเรNจการศAกษาในระดบปรญญาเอก 8 คน
ปรญญาโท 57.5 และปรญญาตร! 23 ม!จ,านวนอาจารยประจ,าท!"ม!คณวฒปรญญาเอกร8อยละ 9.03 โดย
ค,านวณจาก 8 / 88.5x 100 อาจารยประจ,าท!"ม!คณวฒปรญญาโทร8อยละ 64.97 โดยค,านวณจาก 57.5 /
88.5 x 100 อาจารยประจ,าท!"ม!คณวฒปรญญาตร!ร8อยละ 25.98 โดยค,านวณจาก 23 / 88.5 x 100
ก รบรรลเปB หม ย
ไมบรรลเปyาหมาย เพราะคณะฯ ก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 2.5 สดสวนของอาจารย
ประจ,าท!"ม!วฒปรญญาตร! ปรญญาโท ปรญญาเอก หร)อเท!ยบเทา ตออาจารยประจ,า” ไว8ท!"ร8อยละ 15
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.5-1-3)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
1

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
ไมบรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.5-1-1 รายช)อ" คณาจารยท!"สงกดคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ในวงรอบการประเมนป_
การศAกษา 2552
2.5-1-2 รายช)"ออาจารยสงกดคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ท!"ม!วฒปรญญาตร! โท และเอก
2.5-1-3 เปyาหมายตวบงช! 2.5 สดสวนของอาจารยประจ,าท!"ม!วฒปรญญาตร! ปรญญาโท ปรญญา
เอก หร)อเท!ยบเทาตออาจารยประจ,า
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ตวบงช#ท 2.6 : สดสวนของอ จ รยประจ ทด รงต แหนงอ จ รย ผชวยศ สตร จ รย รอง
ศ สตร จ รย และศ สตร จ รย (สกอ. 2.6)
ชน%ดของตวบงช# : ปVจจยน,าเข8า
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ผ8ด,ารงต,าแหนงระดบ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกนอยระหวาง
ร8อยละ 1 - 39 หรFอ ผ8ด,ารง
ต,าแหนงระดบ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกนอยระหวาง ร8อยละ
40 - 59 แตผ8ด,ารงต,าแหนงรวม
กนอยระหวาง ร8อยละ 40 - 59
แตผ8ด,ารงต,าแหนง ระดบ รศ.
ขAนไป น8อยกวา ร8อยละ 10

คะแนน 2
ผ8ด,ารงต,าแหนงระดบ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกนอยระหวาง
ร8อยละ 40 - 59 และผ8ด,ารง
ต,าแหนงระดบ รศ. ขAนไป
เทากบหร)อมากกวา ร8อยละ 10
หรFอ ผ8ด,ารงต,าแหนงระดบ ผศ.
รศ. และ ศ. รวมกน เทากบ
หร)อมากกวา ร8อยละ 60 และ
ผ8ด,ารงต,าแหนงระดบ รศ.
ขAนไป น8อยกวา ร8อยละ 10

คะแนน 3
ผ8ด,ารงต,าแหนงระดบ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกน เทากบหร)อ
มากกวา ร8อยละ 60 และ
ผ8ด,ารงต,าแหนงระดบ รศ.
ขAนไป เทากบหร)อมากกวา
ร8อยละ 10

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!อาจารยท!"ปฏบตงานจรงและลา
ศAกษาตอจ,านวน 88.5 คน (2.6-1-1) โดยม!อาจารยประจ,าท!"ด,ารงต,าแหนงทางวชาการจ,านวน 17 คน
ต,าแหนงรองศาสตราจารยจ,านวน 1 คน คดเปBนร8อยละ 1.12 ซA"งค,านวณจาก 1 / 88.5 x 100
(2.6-1-2) และผ8ชวยศาสตราจารยจ,านวน 16 คน คดเปBนร8อยละ 18.07 ซA"งค,านวณจาก 16 / 88.5 x 100
(2.6-1-2) การประเมนป_การศAกษา 2552 ม!สดสวนของอาจารยประจ,าท!"ด,ารงต,าแหนงทางวชาการใน
ต,าแหนงรองศาสตราจารย ผ8ชวยศาสตราจารย และศาตราจารย จ,านวน 17 คน จากอาจารยจ,านวน
ทงหมด 88.5 คน คดเปBนร8อยละ 19.20 ซA"งค,านวณจาก 17/88.5/X
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะฯก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 2.6 : สดสวนของอาจารย
ประจ,าท!ด" ,ารงต,าแหนงอาจารย ผ8ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ”
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ไว8ท!"ร8อยละ 18 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.6-1-3)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
1

ก รบรรลเปB หม ย
ไมบรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.6-1-1
ใบลงเวลาปฏบตราชการคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
2.6-1-2
ระเบ!ยบวาระการประชมคณาจารย – ข8าราชการ ครงท!" 1/2553 วาด8วย “คณาจารยผ8ท!"
ได8รบ การแตงตงให8ด,ารงต,าแหนงทางวชาการ
2.6.1.3
เปyาหมายตวบงช! 2.6 สดสวนของอาจารยประจ,าท!"ด,ารงต,าแหนงอาจารย ผ8ชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ตวบงช#ท 2.7 : มกระบวนก รสงเสร%มก รปฏ%บต%ต มจรรย บรรณว%ช ชพของคณ จ รย
(สกอ. 2.7)
ชน%ดของตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. สถาบนม!การก,าหนดจรรยาบรรณวชาช!พคณาจารยไว8เปBนลายลกษณอกษร
2. ม!กระบวนการสงเสรมให8ผ8เก!"ยวข8องได8ปฏบตตามจรรยาบรรณ
3. ม!การก,ากบดแลการปฏบตตามจรรยาบรรณ
4. ม!ระบบในการด,าเนนการกบผ8ไมปฏบตตามจรรยาบรรณ
5. ม!การด,าเนนการวางแผน ปyองกนหร)อหาแนวทางแก8ไขการกระท,าผดจรรยาบรรณ
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
ม!การด,าเนนการ
ม!การด,าเนนการ
ม!การด,าเนนการ
ไมครบ 3 ข8อ
3 ข8อแรก
อยางน8อย 4 ข8อแรก
ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงาน ผานระดบ 5 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ค)อ
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1. คณะ ม!การก,าหนดจรรยาบรรณวชาช!พคณาจารยไว8เปBนลายลกษณอกษร โดยยAดตาม
ข8อบงคบมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคามวาด8วยจรรยาบรรณของบคลากร พ.ศ. 2549 (2.7-3-1)
2. คณะได8จดสงจรรยาบรรณวชาช!พให8คณาจารยในคณะได8ปฏบตตามจรรยาบรรณ
(2.7-3-2)
3. คณะม!การแตงตงคณะกรรมการก,ากบดแลการปฏบตตามจรรยาบรรณโดยให8
ประธานหลกสตรสาขาวชาดแลคณาจารยในหลกสตรของตน (2.7-3-3)
4. คณะม!ระบบการด,าเนนการกบผ8ไมปฏบตตามจรรยาบรรณโดยใช8แบบประเมนผล
การปฏบตงานของคณาจารยโดยผ8บรหาร (2.7-3-4)
5. คณะน,าโครงสร8างการบรหารฝLายวนยและนตกรมาเปBนมาตรการในการก,ากบการ
ด,าเนนการวางแผน ปyองกนหร)อหาแนวทางแก8ไขการกระท,าผดจรรยาบรรณ (2.7-3-5)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปB หม ย เพราะคณะฯ ก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 2.7 : ม!กระบวนการสงเสรม
การปฏบตตามจรรยาบรรณวชาช!พของคณาจารย” ไว8ท!"ระดบ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.7-3-6)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะฯ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.7-3-1 ข8อบงคบมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคามวาด8วยจรรยาบรรณของบคลากร พ.ศ. 2549
2.7-3-2 ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการด,าเนนงานตามจรรยาบรรณวชาช!พบคลากรของมหาวทยาลย
ราชภฏมหาสารคาม หน8า 17
2.7-3-3 ค,าส"งแตงตงผ8ก,ากบดแลบคลากรให8ปฏบตตามข8อบงคบมหาวทยาลยวาด8วยจรรยาบรรณ
บคลากร พ.ศ. 2549 หน8า 17
2.7-3-4 แบบประเมนผลการปฏบตงานพนกงาน
2.7-3-5 คม)อการปฏบตงาน หน8า 226 เร)"อง โครงสร8างการบรหารฝLายวนยและนตกร

50

2.7-3-6

เปyาหมายตวบงช!ท!" 2.7

ตวบงช#ท 2.8 : มระบบและกลไกสนบสนนใหอ จ รยประจ ท ก รว%จยเพFอพฒน ก รเรยน
ก รสอน (สกอ. 2.8)
ชน%ดของตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ข8อ
1. ม!การก,าหนดแนวทางการพฒนาอาจารยด8านความร8ความเข8าใจเก!"ยวกบการวจยและ
พฒนา นวตกรรมการเร!ยนการสอน
2. ม!กลไกการบรหารวชาการท!จ" ะกระต8นให8อาจารยคดค8นพฒนานวตกรรมใหม ๆ ใน
ด8านการเร!ยน การสอน
3. ม!แหลงทนสนบสนนการวจย เพ)"อพฒนาการเร!ยนการสอนและนวตกรรมทาง
การศAกษา
4. ม!ผลงานวจยด8านการเร!ยนการสอนและม!การจดเวท!แลกเปล!"ยนและเผยแพร
ผลงานวจยด8านการเร!ยนการสอนและนวตกรรมทางการศAกษาอยางสม",าเสมอ
5. ม!การสร8างเคร)อขายวจยด8านนวตกรรมการเร!ยนการสอนทงภายในและภายนอก
สถาบน

เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,าเนนการ
ไมครบ 3 ข8อ

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ
3 - 4 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการ
ครบทกข8อ

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบ 5 ข8อ ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. ค)อ
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1. ม!การก,าหนดแนวทางการพฒนาอาจารยด8านความร8ความเข8าใจเก!"ยวกบการวจยและ
พฒนา นวตกรรมการเร!ยนการสอน โดยก,าหนดเปBนนโยบายของคณะฯ และแนวนโยบายในการ
บรหารคณะฯ (2.8-3-1)
2. ม!กลไกการบรหารวชาการท!จ" ะกระต8นให8อาจารยคดค8นพฒนานวตกรรมใหม ๆ ใน
ด8าน การเร!ยน การสอน โดยการจดสมมนาการพฒนาด8านการวจย และตดตามจากหนวยงานต8น
สงกดเปBนระยะ (2.8-3-2)
3. ม!แหลงทนสนบสนนการวจย เพ)"อพฒนาการเร!ยนการสอนและนวตกรรมทางการ
ศAกษาโดยแหลงทนจาก สถาบนวจยและพฒนา เกณฑการขอทนวจย(2.8-3-3) ทนวจยภายใน
ประเทศ(2.8-3-4) ทนวจยตางประเทศ (2.8-3-5)
4. ม!ผลงานวจยด8านการเร!ยนการสอนและม!การจดเวท!แลกเปล!"ยนและเผยแพร ผลงาน
วจย ด8านการเร!ยนการสอนและนวตกรรมทางการศAกษาอยางสม",าเสมอ โดยม!วารสารชอ
พะยอม(2.8-3-6)
5. ม!การสร8างเคร)อขายวจยด8านนวตกรรมการเร!ยนการสอนทงภายในและภายนอก
สถาบนโดยเคร)อขายระดบคณะ มหาวทยาลยและหนวยงานภายนอก โดยม!การประชมวชาการระดบ
ชาตเปyาหมายคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร(2.8-3-7) เปyาหมายคณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตร(2.8-3-8)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปB หม ย เพราะคณะฯ ก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 2.8 : ม!ระบบและกลไก
สนบสนนให8อาจารยประจ,าท,าการวจยเพ)"อพฒนาการเร!ยนการสอน” ไว8ท!"ระดบ 5 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. (2.8-3-8)

ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.8-3-1
แผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_ (2550-2554) ฉบบปรบปรง 2552
2.8-3-2
ค,าส"งมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ท!" 2586/2552 เร)"อง ให8คณาจารยคณะ
มนษยศาสตร และสงคมศาสตรเข8าสมมนาทางวชาการเร)"อง
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“กลยทธการสร8างผลงานทางวชาการ”
ประกาศมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม เร)"อง หลกเกณฑการขอทนวจย
ทนวจยภายในประเทศ
ทนวจยตางประเทศ
ผลงานวจยของคณาจารยในวารสารชอพะยอม
การประชมวชาการระดบชาตของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร พ.ศ. 2552
เปyาหมายตวบงช! 2.8 ม!ระบบและกลไกสนบสนนให8อาจารยประจ,าท,าการวจยเพ)"อ
พฒนาการเร!ยนการสอน

2.8-3-3
2.8-3-4
2.8-3-5
2.8-3-6
2.8-3-7
2.8-3-8

ตวบงช#ท 2.9 : ร8อยละของบณฑตระดบปรญญาตร!ท!"ได8งานท,าและการประกอบอาช!พอสระภายใน
1 ป_ (สกอ. 2.9)
ชน%ดของตวบงช# : ผลผลต
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ร8อยละ 1 – ร8อยละ 59

คะแนน 2
ร8อยละ 60 – ร8อยละ 79

คะแนน 3
มากกวาหร)อเทากบร8อยละ 80

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผ8ส,าเรNจการศAกษาในระดบ
ปรญญาตร!ทเ!" ร!ยนในหลกสตรภาคปกตและภาคพเศษจากคณะฯ รวมทงสน 541 คน และได8ตอบแบบ
ส,ารวจการม!งานท,าพร8อมกบสงข8อมลให8มหาวทยาลยรวมทงสน 352 คน
จากการตอบแบบส,ารวจเร)"องการม!งานท,าจ,านวน 352 คน พบวา เปBนผ8ส,าเรNจการศAกษาท!"
ไมม!งานท,ากอนเข8าศAกษาจ,านวน 343 คนและม!งานท,าประจ,าอยแล8ว 9 คน เม)"อส,าเรNจการศAกษา
แล8วผ8ส,าเรNจการศAกษาท!"ยงไมม!งานท,าได8เข8าศAกษาตอระดบบณฑตศAกษา จ,านวน 15 คน และได8งานท,า
หร)อม!กจการของตนเองท!"ม!รายได8ประจ,าภายในระยะเวลา 1 ป_ นบจากส,าเรNจการศAกษาจ,านวน 303
คน (2.9 - 3 - 1)
ดงนน ร8อยละของบณฑตระดบปรญญาตร!ท!"ได8งานท,าและประกอบอาช!พอสระภายใน 1 ป_
=

303
343 - 15

X 100 = 92.37 %
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ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!"
2.9 : ม!ร8อยละของบณฑตระดบปรญญาตร!ท!"ได8งานท,าและการประกอบอาช!พอสระภายใน 1 ป_ ไว8ท!"
ร8อยละ 78 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.9 - 3 - 2)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของสถ บน
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.9 - 3 - 1 รายงานการส,ารวจร8อยละของบณฑตระดบปรญญาตร!ท!"ได8งานท,าและการประกอบ
อาช!พอสระภายใน 1 ป_
2.9 - 3 - 2 เปyาหมายตวบงช!ท!" 2.9 ร8อยละของบณฑตระดบปรญญาตร!ท!"ได8งานท,าและการ
ประกอบอาช!พอสระภายใน 1 ป_

ตวบงช#ท 2.10 : ร8อยละของบณฑตระดบปรญญาตร!ท!"ได8รบเงนเด)อนเร"มต8นเปBนไปตามเกณฑ
(สกอ. 2.10)
ชน%ดของตวบงช# : ผลผลต
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ร8อยละ 1 – 74 ได8รบเงนเด)อน
เทากบหร)อสงกวาเกณฑ ก.พ.

คะแนน 2
ร8อยละ 75 – 99 ได8รบเงน
เด)อนเทากบหร)อสงกวาเกณฑ

คะแนน 3
ร8อยละ 100 ได8รบเงนเด)อน
เทากบหร)อสงกวาเกณฑ ก.พ.

54

ก.พ.

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!จ,านวนผ8ส,าเรNจการศAกษาท!"ไมม!
งานท,าประจ,ากอนเข8าศAกษาและได8งานท,าหร)อม!กจการของตนเองท!"ม!รายได8ประจ,าภายในระยะเวลา 1
ป_ นบจากส,าเรNจการศAกษา 303 คน โดยได8รบเงนเด)อนรวมรายได8ประจ,าอ)"นๆ จ,านวน 7,940 บาท
ขAนไป จ,านวน 195 คน ได8รบเงนเด)อนรายได8ประจ,าอ)"นๆ ต",ากวา 7,940 บาท จ,านวน 57 คน ไมระบ
เงนเด)อน 51 คน(2.10 - 1 - 1)
ดงนน ร8อยละของบณฑตระดบปรญญาตร!ท!"ได8รบเงนเด)อนเร"มต8นเปBนไปตามเกณฑ
= 195
X 100 = 64.35 %
ก รบรรลเปB หม 303
ย
ไมบรรลเปyาหมาย เพราะคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบง
ช!ท!" 2.10 : ร8อยละของบณฑตระดบปรญญาตร!ท!"ได8รบเงนเด)อนเร"มต8นเปBนไปตาม ไว8ท!"ร8อยละ 75
ตามเกณฑมาตรฐานสกอ. (2.10 - 1 - 2)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
1

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
ไมบรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.10 - 1 - 1
รายงานการส,ารวจร8อยละของบณฑตระดบปรญญาตร!ท!"ได8รบเงนเด)อนเร"มต8น เปBน
ไปตามเกณฑ
2.10 - 1 - 2
เปyาหมายตวบงช!ท!" 2.10 ร8อยละของบณฑตระดบปรญญาตร!ท!"ได8รบเงนเด)อนเร"มต8น
เปBนไปตามเกณฑ

ตวบงช#ท 2.11 : ระดบความพAงพอใจของนายจ8าง ผ8ประกอบการ และผ8ใช8บณฑต (สกอ. 2.11)
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ชน%ดของตวบงช# : ผลผลต
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
คาเฉล!"ยความพAงพอใจ
เทากบ 1 - 2.49

คะแนน 2
คาเฉล!"ยความพAงพอใจ
เทากบ 2.50 - 3.49

คะแนน 3
คาเฉล!"ยความพAงพอใจ
เทากบหร)อมากกวา 3.50

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ข8อมลพ)นฐานและรายงานผล
ส,ารวจความพAงพอใจของนายจ8าง ผ8ประกอบการ และผ8ใช8บณฑตโดยเปBนคาเฉล!"ยของความพAงพอใจ
(เท!ยบจากคา 5 ระดบ) ท!"ได8จากการประเมนบณฑตท!"ท,างานด8วย ตงแต 1 – 3 ป_ ทงน!การประเมนต8อง
ครอบคลม ทง 3 ด8าน ได8แก ความร8ความสามารถทางวชาการตามลกษณะงานในสาขา ความร8ความ
สามารถพ)นฐานท!"สงผงตอการท,างาน และคณธรรมจรยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวชาช!พ คาความ
พAงพอใจเทากบ 4.49 (2.11 -3- 1)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!"
2.11 : ระดบความพAงพอใจของนายจ8าง ผ8ประกอบการ และผ8ใช8บณฑต ” ไว8ท!"คาเฉล!"ย 4.40 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.11 -3-2)

ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.11 -3- 1
รายงานการส,ารวจระดบความพAงพอใจของนายจ8าง ผ8ประกอบการ และผ8ใช8บณฑต
2.11 -3- 2
เปyาหมายตวบงช! 2.11 ระดบความพAงพอใจของนายจ8าง ผ8ประกอบการ และผ8ใช8บณฑต
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ตวบงช#ท 2.12 : ร8อยละของนกศAกษาปVจจบนและศษยเกาท!"ส,าเรNจการศAกษาในรอบ 5 ป_ ท!"ผานมาท!"
ได8รบ การประกาศเก!ยรตคณยกยองในด8านวชาการ วชาช!พ คณธรรม จรยธรรม
ก!ฬาสขภาพ ศลปะและวฒนธรรม และด8านส"งแวดล8อมในระดบชาตหร)อนานาชาต
(สกอ. 2.12)
ชน%ดของตวบงช# : ผลผลต
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ร8อยละ
0.003 - 0.015

คะแนน 2
ร8อยละ
0.016 - 0.029

คะแนน 3
เทากบหร)อมากกวา
ร8อยละ 0.030

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ข8อมลนกศAกษาปVจจบนจาก 17
หลกสตร รวมทงสน 1,187 คน จ,าแนกเปBนนกศAกษาระดบปรญญาตร! 721 คน ระดบปรญญาโท 346
คน และระดบปรญญาเอก 102 คน และม!ศษยเกาท!"ส,าเรNจการศAกษาในรอบ 5 ป_ท!"ผานมาทงหมดทก
ระดบการศAกษารวม 2,231 คน
จากจ,านวนนกศAกษาปVจจบนและศษยเกาท!"ส,าเรNจการศAกษาในรอบ 5 ป_ท!"ผานมาทงหมดทก
ระดบการศAกษา ได8รบรางวลเก!ยรตคณยกยองระดบชาตหร)อนานาชาตจ,านวนรวมทงสน 90 คน
จ,าแนกเปBนรางวลด8านการวชาช!พ 1 คน (2.12-3-1) ด8านศลปะและวฒนธรรม 89 คน ม!ผลงาน
ทงหมด 5 ผลงาน โดยแยกตามผลงานดงน! ผลงานทางด8านทศนศลปJ(จตกรรม) รนท!" 3 ณ ประเทศ
สหรฐอเมรกา(2.12 - 3 - 2) ผลงานประกวดวงดนตร!ลกทงราชภฏ ครงท!" 3(2.12 - 3 - 3) ผลงานรางวล
ชนะเลศอนดบสาม การประกวด Leo Rock you Band Contest Volume 2 (2.12 - 3 - 4) ผลงานการ
แขงขนตอบปVญหากฎหมายระดบอดมศAกษาภาคตะวนออกเฉ!ยงเหน)อ (2.12 - 3 - 5) ผลงานรางวลนก
ดนตร!ยอดเย!"ยม งานก!ฬามหาวทยาลยราชภฏกลมภาคตะวนออกเฉ!ยงเหน)อ ครงท!" 32 “คชสารเกมส
2551” (2.12 - 3 - 6)
ดงนน ร8อยละของนกศAกษาปVจจบนและศษยเกาท!"ส,าเรNจการศAกษาในรอบ 5 ป_ท!"ผานมาท!"ได8
รบการประกาศเก!ยรตคณยกยองในด8านวชาการ วชาช!พ คณธรรม จรยธรรม ก!ฬาสขภาพ ศลปะ
และวฒนธรรม และด8านส"งแวดล8อมในระดบชาตหร)อนานาชาต

=

90
1,187 + 2,231

X 100 = 2.63 %
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ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!"
2.12 ร8อยละของนกศAกษาปVจจบนและศษยเกาท!"ส,าเรNจการศAกษาในรอบ 5 ป_ ท!"ผานมาท!"ได8รบการ
ประกาศเก!ยรตคณยกยองในด8านวชาการ วชาช!พ คณธรรม จรยธรรม ก!ฬาสขภาพ ศลปะและ
วฒนธรรม และด8านส"งแวดล8อมในระดบชาตหร)อนานาชาต (สกอ. 2.12)” ไว8ท!"ร8อยละ 0.035 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.12-3-7)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
2.12 - 3 - 1 รางวลด8านการวชาช!พ 1 คน (งานวจย)
2.12 - 3 - 2 ผลงานทางด8านทศนศลปJ(จตกรรม) รนท!" 3 ณ ประเทศสหรฐอเมรกา
2.12 - 3 - 3 โครงการประกวดวงดนตร!ลกทงราชภฏ ครงท!" 3
2.12 - 3 - 4 ผลงานรางวลชนะเลศอนดบสาม การประกวด Leo Rock you Band Contest Volume
2.12 - 3 - 5 ผลงานการแขงขนตอบปVญหากฎหมายระดบอดมศAกษาภาคตะวนออกเฉ!ยงเหน)อ
2.12 - 3 - 6 ผลงานรางวลนกดนตร!ยอดเย!"ยม งานก!ฬามหาวทยาลยราชภฏกลมภาค
ตะวนออกเฉ!ยงเหน)อ ครงท!" 32 “คชสารเกมส 2551”
2.12 - 3 - 7 เปyาหมายของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ป_การศAกษา 2552

องคประกอบ 2
ตวบงช! 2.1
ตวบงช! 2.1.1
ตวบงช! 2.2
ตวบงช! 2.2.1

สรปผลก รประเม%นร ยองคประกอบ 2 ก รเรยนก รสอน
เปB หม ย
ผลก รด เน%น คะแนนก รประเม%นต มเกณฑ
งน
สกอ.
ระดบ 6
ระดบ 6
3
ร8อยละ 68
ร8อยละ 83.50
3
ระดบ 7
ระดบ 7
3
ระดบความพAงพอใจ 4.5 ระดบความพAง
3
พอใจ 4.03
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องคประกอบ 2

เปB หม ย

ตวบงช! 2.3
ตวบงช! 2.4
ตวบงช! 2.5

ระดบ 5
+5
ร8อยละ 15

ตวบงช! 2.6
ตวบงช! 2.7
ตวบงช! 2.8
ตวบงช! 2.9
ตวบงช! 2.10
ตวบงช! 2.11
ตวบงช! 2.12
เฉล!"ยคะแนนองค
ประกอบท!" 2

ร8อยละ 18
ระดบ 5
5 ข8อ
ร8อยละ 78
ร8อยละ 75
คาเฉล!"ย 4.40
ร8อยละ 0.035
จ,านวน

ผลก รด เน%น
งน
ระดบ 5
1
ป.เอก ร8อยละ
8.04
ร8อยละ 19.54
ระดบ 5
5 ข8อ
ร8อยละ 92.37
ร8อยละ 64.35
คาเฉล!"ย 4.49
ร8อยละ 2.63
14 ตวบงช!

คะแนนก รประเม%นต มเกณฑ
สกอ.
3
1
1

องคประกอบท 3 ก%จกรรมก รพฒน น%ส%ตนกศ0กษ
ตวบงช#ท 3.1

: มก รจดบร%ก รแกนกศ0กษ และศ%ษยเก

ชน%ดตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ

1
3
3
3
1
3
3
2.42
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1. ม!การส,ารวจความต8องการจ,าเปBนของนกศAกษาป_ท!" 1
2. ม!การจดบรการด8านส"งอ,านวยความสะดวกท!"เอ)อตอการพฒนาการเร!ยนร8ของนกศAกษา
3. ม!การจดบรการด8านกายภาพท!"สงเสรมคณภาพช!วตของนกศAกษา
4. ม!การจดบรการให8ค,าปรAกษาแกนกศAกษา
5. ม!บรการข8อมลขาวสารท!"เปBนประโยชนตอนกศAกษาและศษยเกา
6. ม!การจดโครงการเพ)"อพฒนาประสบการณทางวชาช!พแกนกศAกษาและศษยเกา
7. ม!การประเมนคณภาพของการให8บรการทง 5 เร)อ" งข8างต8นเปBนประจ,าทกป_
8. น,าผลการประเมนคณภาพของการให8บรการมาพฒนาการจดบรการแกนกศAกษาและศษยเกา
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,าเนนการไมครบ
7 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ
7 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการ
ครบทกข8อ

ผลก รด เน%นง น
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบ 8 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8ส,ารวจความต8องการและความจ,าเปBนของนกศAกษา
ชนป_ท!" 1 ในป_การศAกษา 2552 (3.1-3-1)
2. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร จดบรการด8านส"งอ,านวยความสะดวกท!"เอ)อตอการ
พฒนาการเร!ยนร8ของนกศAกษา ไมวาจะเปBนห8องเร!ยนพร8อมใช8 ห8องปฏบตการทางดนตร! ห8องปฏบต
การทางภาษา ห8องคอมพวเตอรท!"ใช8ในการส)บค8นข8อมลเพ)"ออ,านวยความสะดวกให8กบนกศAกษา
เปBนต8น (3.1-3-2)
3. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร จดบรการด8านกายภาพท!"สงเสรมคณภาพช!วตของ
นกศAกษา ม!การจดบรการต8น,าด)"ม โต•ะ เก8าอ! และปรบภมทศนบรเวณใต8ถนอาคาร 3 ให8กบนกศAกษา
ท!"มาใช8บรการ (3.1-3-3)
4. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การจดบรการให8ค,าปรAกษาแกนกศAกษา ไมวาจะเปBน
ปVญหาเร)"องการเร!ยน การเข8ารวมกจกรรม การขอทนรวมถAงปVญหาตางๆของนกศAกษา โดยอาจารยท!"
ปรAกษาและฝLายกจการนกศAกษาของคณะฯ (3.1-3-4)
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5. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การจดบรการข8อมลขาวสารท!"เปBนประโยชนตอ
นกศAกษาและศษยเกา จากชอพะยอมสาร จากการจดรายการวทยและผานระบบอนเตอร Website
ของคณะฯ (3.1-3-5)
6. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การจดโครงการพฒนาประสบการณทางวชาช!พแก
นกศAกษาและศษยเกา ซA"งได8จดโครงการฝ?กประสบการณวชาช!พเปBนประจ,าทกป_ (3.1-3-6)
7. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การประเมนคณภาพของการให8บรการทง 5 ด8าน ค)อ
1. ด8านการปฐมนเทศ 2. ด8านการให8ค,าปรAกษาแนะแนว 3. ด8านทนการศAกษา 4. ด8านสวสดการ
และการบรการท"วไป 5. ด8านกจกรรมและชมรมนกศAกษา เปBนประจ,าทกป_ (3.1-3-7)
8. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การน,าผลการประเมนมาปรบปรงและพฒนาการจด
บรการแกนกศAกษาและศษยเกา โดยได8จดการประชมเพ)"อหาแนวทางการพฒนาอยางตอเน)"อง
(3.1-3-8)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะในป_การศAกษา 2552 คณะฯได8ก,าหนดเปyาหมายตวบงช!ท!" 3.1 ม!การ
บรการแกนกศAกษาและศษยเกา ไว8ท!"ระดบ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (3.1-3-9)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3 คะแนน

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
3.1-3-1
ผลการส,ารวจความต8องการความจ,าเปBนของนกศAกษาชนป_ท!" 1 ป_การศAกษา 2552
3.1-3-2
ภาพห8องเร!ยน ห8องปฏบตการทางดนตร! ห8องปฏบตการทางภาษา ห8องปฏบตการ
คอมพวเตอร ฯลฯ
3.1-3-3
โครงการปรบปรงห8องเร!ยนมาตรฐาน จดภมทศนบรเวณคณะฯ
3.1-3-4
รายช)อ" อาจารยท!"ได8รบแตงตงเปBนอาจารยท!"ปรAกษา
3.1-3-5
ชอพะยอมสาร การจดรายการวทย และ Website ของคณะฯ
3.1-3-6
โครงการฝ?กประสบการณวชาช!พ
3.1-3-7
ผลการส,ารวจความพAงพอใจของนกศAกษาตอการใช8บรการของคณะมนษยศาสตร
และ สงคมศาสตร ป_การศAกษา 2552
3.1-3-8
รายงานการประชมของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ครงท!" 2/2552
3.1-3-9
เปyาหมาย “ ตวบงช! 3.1 ม!การจดบรการแกนกศAกษาและศษยเกา”
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ตวบงช#ท 3.2 : มก รสงเสร%มก%จกรรมนกศ0กษ ทครบถวนและสอดคลองกบคณลกษณะของบณฑ%ต
ทพ0งประสงค
ชน%ดตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!การจดท,าแนวทางสงเสรมการจดกจกรรมท!"สอดคล8องกบวสยทศนของสถาบนและ
คณลกษณะบณฑตท!"พAงประสงคตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศAกษา
2. ม!การสงเสรมให8สถาบนและองคการนกศAกษาจดกจกรรมนกศAกษาให8ครบทกประเภทโดย
อยางน8อยต8องด,าเนนการใน 5 ประเภท ดงน!
- กจกรรมวชาการ
- กจกรรมก!ฬาและการสงเสรมสขภาพ
- กจกรรมบ,าเพNญประโยชนและรกษาส"งแวดล8อม
- กจกรรมนนทนาการ
- กจกรรมสงเสรมศลปวฒนธรรม
3. ม!กระบวนการตดตามและประเมนผลโครงการหร)อกจกรรม ทงท!"จดโดยสถาบนและ
องคการนกศAกษาทกสนป_การศAกษา
4. ม!การน,าผลการประเมนไปปรบปรงการจดกจกรรมเพ)"อพฒนานกศAกษาอยางตอเน)"อง
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,าเนนการไมครบ
3 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ
3 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการ
ครบทกข8อ
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ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบ 4 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร จดท,าแนวทางสงเสรมการจดกจกรรมท!"สอดคล8อง
กบวสยทศนของสถาบนและคณลกษณะบณฑตท!"พAงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คณวฒระดบอดมศAกษา (3.2-3-1)
2.

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร สงเสรมให8หลกสตรสาขาวชาตางๆ และสโมสรนก
ศAกษาฯจดกจกรรมนกศAกษาครบทง 5 ด8าน ดงน!
2.1. กจกรรมวชาการ ค)อ โครงการ JAZZ FESTIVAL โครงการวรรณศลปJสญจร

โครงการวนภาษาไทยแหงชาต 2552 การอบรมภาษาตางประเทศ และโครงการศลปนพนธ ครงท!" 1
(3.2-3-2)
2.2

กจกรรมก!ฬาและการสงเสรมสขภาพ ค)อ โครงการแขงขนก!ฬาหลวยหลายเกมส
โครงการอบรมบคลกภาพ และ โครงการ Walk Rally & Librarian Good Health
(3.2-3-3)

2.3

กจกรรมบ,าเพNญประโยชนและรกษาส"งแวดล8อม ค)อ โครงการอบรมคณธรรม
จรยธรรม ประจ,าป_ 2552 และโครงการคายภาษานานาชาต (3.2-3-4)

2.4

กจกรรมนนทนาการ ค)อ โครงการ Music Signature และโครงการ Rock Never
Dies (3.2-3-5)

2.5

กจกรรมสงเสรมศลปวฒนธรรม ค)อ โครงการสมมนา เร)"อง ภมปVญญาไทยในการ
ผลตส)"อพ)นบ8าน การเข8ารวมประชมการจดงานดนตร!ไทยอดมศAกษา โครงการเร!ยนร8
วฒนธรรมไทยและวฒนธรรมจ!น และโครงการ International Fair (3.2-3-6)

3.

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!กระบวนการตดตามและประเมนผลโครงการหร)อ
กจกรรมทงท!"จดโดยหลกสตรสาขาวชาตางๆ และสโมสรนกศAกษาทกสนป_การศAกษา
(3.2-3-7)
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4.

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การน,าผลประเมนการปรบปรงกจกรรม โดยได8
จดการประชม เพ)"อพฒนานกศAกษาอยางตอเน)"อง (3.2-3-8)

ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะ คณะฯก,าหนดเปyาหมายตวบงช!ท!" 3.2 ในการสงเสรมกจกรรมนกศAกษา
ท!"ครบถ8วนและสอดคล8องกบคณลกษณะของบณฑตท!"พAงประสงค ไว8ท!"ระดบ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. (3.2-3-9)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
3 คะแนน
บรรลเปyาหมาย
ร ยก รหลกฐ น
3.2-3-1
นโยบาย / แผนฝLายกจการนกศAกษา
3.2-3-2
กจกรรมวชาการ ค)อ โครงการ JAZZ FESTIVAL โครงการวรรณศลปJสญจร
โครงการวนภาษาไทยแหงชาต 2552 การอบรมภาษาตางประเทศ
โครงการศลปนพนธ ครงท!" 1
3.2-3-3
กจกรรมก!ฬาและการสงเสรมสขภาพ ค)อ โครงการแขงขนก!ฬาหลวยหลายเกมส
โครงการอบรมบคลกภาพ โครงการ Walk Rally & Librarian Good Health
3.2-3-4
กจกรรมบ,าเพNญประโยชนและรกษาส"งแวดล8อม ค)อ โครงการอบรมคณธรรม
จรยธรรม ประจ,าป_ 2552 โครงการคายภาษานานาชาต
3.2-3-5
กจกรรมนนทนาการ ค)อ โครงการ Music Signature โครงการ Rock Never
Dies
3.2-3-6
กจกรรมสงเสรมศลปวฒนธรรม ค)อ โครงการสมมนา เร)"อง ภมปVญญาไทยในการ
ผลตส)"อพ)นบ8าน การเข8ารวมประชมการจดงานดนตร!ไทยอดมศAกษา
โครงการเร!ยนร8วฒนธรรมไทยและวฒนธรรมจ!น โครงการ International Fair
3.2-3-7
รายงานการตดตามและประเมนผลแผนปฏบตการประจ,าป_ 2552
3.2-3-8
รายงานการประชมคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ครงท!" 2/2552
3.2-3-9
เปyาหมาย “ ตวบงช! 3.2 ม!การสงเสรมกจกรรมนกศAกษาท!"ครบถ8วนและสอดคล8องกบ
คณลกษณะของบณฑตท!"พAงประสงค”
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ตวบงช#ท 3.2.1 : รอยละของนกศ0กษ ทเข รวมก%จกรรม/โครงก รพฒน นกศ0กษ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
เกณฑก รประเม%น
คะแนน 1
ร8อยละของนกศAกษาท!"เข8ารวม
กจกรรมหร)อโครงการพฒนา
นกศAกษา เทากบ 1-39

คะแนน 2
ร8อยละของนกศAกษาท!"เข8ารวม
กจกรรมหร)อโครงการพฒนา
นกศAกษา เทากบ 40-59

คะแนน 3
ร8อยละของนกศAกษาท!"เข8ารวม
กจกรรมหร)อโครงการพฒนา
นกศAกษา เทากบหร)อมากกวา 60

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8ม!การจดกจกรรมท!"พฒนา
นกศAกษาในโครงการปลกจตส,านAก สร8างคนด!เพ)"อแผนดน หวข8อ “ผาทางตนช!วต โดยใช8หลกพทธ
ธรรม” (3.2.1-3-1) โดยม!จ,านวนนกศAกษาท!"เข8ารวมโครงการจ,านวน 810 คน (3.2.1-3-2) จากจ,านวน
นกศAกษาทงหมด 994 คน คดเปBน ร8อยละ 81.49 (810 x 100/994)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะในป_การศAกษา 2552 คณะฯได8ก,าหนดเปyาหมายตวบงช!ท!" 3.2.1 ร8อยละ
ของนกศAกษาท!"เข8ารวมกจกรรม/โครงการพฒนานกศAกษา ไว8ท!"ระดบร8อยละ 80 ตามเกณฑมาตรฐาน
สมศ. (3.2.1-3-3)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สมศ.

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
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3 คะแนน

บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
3.2.1-3-1
โครงการปลกจตส,านAก สร8างคนด!เพ)"อแผนดน
3.2.1-3-2
รายช)อ" นกศAกษาท!"เข8ารวมโครงการ
3.2.1-3-3
เปyาหมาย “ ตวบงช! 3.2.1 ร8อยละของนกศAกษาท!"เข8ารวมกจกรรม/โครงการ
พฒนา นกศAกษา”
สรปผลก รประเม%นร ยองคประกอบ 3 ก%จกรรมพฒน น%ส%ตนกศ0กษ
องคประกอบ 3
ตวบงช! 3.1
ตวบงช! 3.2
ตวบงช! 3.2.1
เฉล!"ยคะแนนองค
ประกอบท!" 3

เปB หม ย

ผลก รด เน%น
งน
ระดบ 4
ระดบ 4
ระดบ 4
ระดบ 4
ร8อยละ 80
ร8อยละ 81.84
จ,านวน 3 ตวบงช!

คะแนนก รประเม%นต มเกณฑ
สกอ.
3
3
3
3

องคประกอบท ๔ ก รว%จย

ตวบงช#ท 4.1 : ม!การพฒนาระบบ และกลไกในการสนบสนนการผลตงานวจยและงานสร8างสรรค
(สกอ. 4.1)
ชน%ดของตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ขอ
1. ม!การจดทาระบบบรหารงานวจยและงานสร8างสรรค เพ)"อให8บรรลเปyาหมายตามแผน
ของสถาบนและสอดคล8องกบยทธศาสตรการวจยของชาต
2. ม!การจดทาระบบฐานข8อมลและสารสนเทศท!"เก!"ยวข8องกบการบรหารงานวจย และ
งานสร8างสรรคท!"ใช8ประโยชนได8จรง
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3. ม!การจดสรรทรพยากรการเงน ทรพยากรบคคล แหลงค8นคว8าตาง ๆ เพ)"อสนบสนน
งานวจยและงานสร8างสรรค
4. ม!ระบบและกลไกพฒนาทรพยากรบคคลด8านการวจย
5. ม!ระบบสร8างขวญและกาลงใจและยกยองนกวจยท!"ม!ผลงานวจยและงานสร8างสรรคด!เดน
6. ม!ระบบและกลไกสงเสรมความรวมม)อระหวางนกวจยกบองคกรภายนอกทงภาครฐ
เอกชนและภาคอตสาหกรรม

เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!ผลการด,าเนนงาน
ไมครบ 3 ข8อ

คะแนน 2
ม!ผลการด,าเนนงาน
3 - 4 ข8อ

คะแนน 3
ม!ผลการด,าเนนงาน
อยางน8อย5 ข8อ

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบระดบ 6 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. ม!การจดทาระบบบรหารงานวจยและงานสร8างสรรคโดยมอบหมายงานให8รองคณบด!
ฝLายวชการและงานวจย(4.1-3-1) เพ)"อให8บรรลเปyาหมายตามแผนยทธศาสตรของคณะ (4.1-3-2) โดย
ยAดแผนยทธศาตรของมหาวทยาลยท!"ผานการวเคราะหความสอดคล8องกบยทธศาสตรการวจยของชาต
(4.1-3-3)
2. คณะม!การจดท,าระบบฐานข8อมลและสารสนเทศท!"เก!"ยวข8องกบการบรหารงานวจย
และงานสร8างสรรคท!"ใช8ประโยชนได8จรง โดยม!ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการด,าเนนงานโครงการ
มนษยศาสตรสานสมพนธ เน8นให8คณะกรรมด,าเนนการประชาสมพนธระหวางคณะหร)อหนวยงาน
ในมหาวทยาลยและชมชน เพ)"อการบรการเผยแพรขาวสาร ออกมาในรปแบบการจดหมายขาวชอ
พะยอม และชอพะยอมสาร (4.1-3-4) และคณะกรรมการคดเล)อกบทความท"วไป บทความจากงาน
วจยเพ)"อเผยแพรข8อมลสารสนเทศจากงานวจย(4.1-3-5)
3. คณะม!การจดสรรทรพยากรการเงนเพ)"อให8คณาจารยท,าวจยในชนเร!ยนทนละ 5000
บาท(4.1-3-6) ทรพยากรบคคล แหลงค8นคว8าตาง ๆ เพ)"อสนบสนนงานวจยและงานสร8างสรรค โดย
จดท,าบอรดประชาสมพนธขาวสารด8านวจยและอ)"น ๆ ไว8ท!"ลงช)"อของคณาจารย(4.1-3-7) ยAดตามแนว
นโยบายของส,านกวจยของมหาวทยาลย
4. คณะม!ระบบและกลไกพฒนาทรพยากรบคคลด8านการวจยโดยสงบคลากรเข8าอบรม
การวจยในหนวยงานตาง ๆ ทงภาครฐและเอกชน(4.1-3-8) และจดท,าโครงการการเข!ยนผลงานทาง
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วชาการและการวจยรวมกบการเร!ยนอยางม!ความสข เชญรองศาสตราจารยประภสสร ปร!เอ!"ยม คณะ
ครศาสตรเปBนวทยาการ(4.1-3-9)
5. คณะม!ระบบสร8างขวญและกาลงใจและยกยองนกวจยท!"ม!ผลงานวจยและงาน
สร8างสรรคด!เดนโดยยกยองประกาศรายช)"อ/ขอแสดงความยนด!กบคณาจารยท!"ผานโครงการวจยในท!"
ประชมทกภาคการศAกษา(4.1-3-10)
6. คณะยAดระบบและกลไกสงเสรมความรวมม)อระหวางนกวจยกบองคกรภายนอกทง
ภาครฐ เอกชนและภาคอตสาหกรรมตามนโยบายของส,านกวจย(4.1-3-11) โดยสงเสรมให8อาจารยท!"
สงกดคณะท,าวจยรวมกบหนวยงานภายนอก (4.1-3-12)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะ ก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 4.1 ม!การพฒนาระบบ และ
กลไกในการสนบสนนการผลตงานวจยและงานสร8างสรรค” ไว8ทร!" ะดบ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
(4.1-3-11)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
4.1-3-1
โครงสร8างบรหารคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
4.1-3-2
แผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_ (2550-2554) ฉบบปรบปรง 2552
4.1-3-3
แผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม
4.1-3-4
ค,าส"งท!" 002/2552 เร)"อง แตงตงคณะกรรมการด,าเนนงานโครงการ
มนษยศาสตรสมพนธ
4.1-3-5
รายช)อ" คณาจารยท!"ผานการจดสรรทนจากงบประมาณภายในคณะ
มนษยศาสตรและสงคมศาสตร
4.1-3-6
ค,าส"งท!" 0710/2553 เร)อ" ง ให8ขา8 ราชการไปราชการและออกนอกเขตจงหวด
ให8อาจารย ดร.มยร!สรนทร ศรวรรณ อาจารยณฐญา ใจบญ และนางขนแก8ว
มาพรม ให8น,าเสนอผลงานวจย ณ มหาวทยาลยราชภฏร8อยเอNด
4.1-3-7
ค,าส"งท!" 2586/2552 เร)อ" ง ให8คณาจารยคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
เข8ารวมสมมนาทางวชาการ เร)อ" ง กลยทธการสร8างผลงานทางวชาการ
4.1-3-8
แผนพฒนาการศAกษาระยะท!" 10 (2550-2552) มหาวทยาลยราชภฏ
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4.1-3-10
4.1-3-11

มหาสารคาม
ค,าส"งท!" 2586/2552
แผนพฒนาการศAกษาระยะท!" 10 (2550-2552) มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม

ตวบงช#ท 4.2 : ม!ระบบบรหารจดการความร8จากงานวจยและงานสร8างสรรค (สกอ. 4.2)
ชน%ดของตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ขอ
1. ม!ระบบและกลไกสนบสนนการเผยแพรผลงานวจยและงานสร8างสรรคทงในวงการ
วชาการและการน,าไปใช8ประโยชน
2. ม!ระบบรวบรวมคดสรร วเคราะห และสงเคราะหความร8จากงานวจยและงาน
สร8างสรรค ท!เ" ช)"อถ)อได8และรวดเรNวทนตอการใช8ประโยชน
3. ม!การสร8างเคร)อขายเผยแพรผลงานวจยและงานสร8างสรรคไปยงผ8เก!"ยวข8องทงภายใน
และภายนอกสถาบน
4. ม!ระบบและกลไกการสนบสนนความรวมม)อระหวางนกวจยกบองคการภายนอก
สถาบนเพ)"อการนาผลงานไปใช8ประโยชน
5. ม!กลไกสนบสนนการจดสทธบตรการซ)อขายทรพยสนทางปVญญา ตลอดจนการ
ค8มครองสทธของงานวจย หร)อส"งประดษฐ หร)อนวตกรรมให8แกนกวจยเจ8าของผลงาน
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!ผลการด,าเนนงาน
ไมครบ 3 ข8อ

คะแนน 2
ม!ผลการด,าเนนงาน
3 ข8อ

คะแนน 3
ม!ผลการด,าเนนงาน
อยางน8อย 4 ข8อ

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผาน ผานระดบ 5
ตามเกณฑมาตรฐานสกอ. ค)อ
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1. คณะม!ระบบและกลไกสนบสนนการเผยแพรผลงานวจยและงานสร8างสรรคโดยม!
วารสารชอพะยอมประจ,าคณะฯ ม!ก,าหนดต!พมพป_ละ 2 ฉบบ (4.2-3-1) เพ)"อเผยแพรบทความ งานวจย
ทงในวงการวชาการและการน,าไปใช8ประโยชนได8จรง
2. คณะม!คณะกรรมการรบผดชอบวารสารชอพะยอม และกองบรรณาธการ(4.2-3-2)
โดยม!ค,าส"งให8รวบรวมคดสรร วเคราะห และสงเคราะหความร8จากงานวจยและงานสร8างสรรค ท!"เช)"อ
ถ)อได8และรวดเรNวทนตอการใช8ประโยชน (4.2-3-3)
3. คณะม!การสร8างเคร)อขายเผยแพรผลงานวจยและงานสร8างสรรคไปยงผ8เก!"ยวข8องทง
ภายในและภายนอกสถาบน โดยเปPดโอกาสให8บคคลภายนอกน,าเสนอบทความวจยผานวารสารชอ
พะยอม(4.2-3-4) และท,าหนงส)อมอบวารสารชอพะยอมฉบบสมบรณให8หนวยงานท!"เปBนเคร)อขายทง
ภาครฐและเอกชน(4.2-3-5)
4. คณะม!ระบบและกลไกการสนบสนนความรวมม)อระหวางนกวจยกบองคการ
ภายนอกสถาบนเพ)"อการน,าผลงานไปใช8ประโยชน โดยเปPดโอกาสให8บคคล/หนวยงานน,าบทความ
ทางวชาการและงานวจยต!พมพลงในวารสารชอพะยอม(4.2-3-6)
5. คณะม!กลไกสนบสนนการจดสทธบตรการซ)อขายทรพยสนทางปVญญา ตลอดจนการ
ค8มครองสทธของงานวจย หร)อส"งประดษฐ หร)อนวตกรรมให8แกนกวจยเจ8าของผลงาน โดยยAดตาม
นโยบายของมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม(4.2-3-7)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 4.2 ม!ระบบบรหารจดการ
ความร8จากงานวจยและงานสร8างสรรค” ไว8ท!"ระดบ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (4.2-3-9)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
4.2-3-1
วารสารชอพะยอมป_ท!" 20 พทธศกราช 2552 ISSN 1513-5462
4.2-3-2
รายช)อ" กองบรรณาธการวารสารชอพะยอม
4.2-3-3
ค,าส"งท!0" 02/2552 เร)อ" ง แตงตงคณะกรรมการด,าเนนงานโครงการ
มนษยศาสตรสมพนธ
4.2-3-4
บทความบคคลภายนอกท!"ต!พมพในวารสารชอพะยอม
4.2-3-5
หนงส)อภายนอกท!" ศธ 0540.04/ว 0842 เร)"อง มอบวารสารชอพะยอม
4.2-3-6
บทความเร)"อง “ปVจจยท!"สงผลตอการม!สวนรวมของประชาชนในการอนรกษ
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4.2.3.7
4.2.3.8

พ)นท!"สงวนแหงชาตปLาดงนามน จงหวดกาฬสนธ” ของ สวฒน ล)อยงวฒนา
นา และ อาร!รตน รกษาศลปJ อาจารยประจ,าสาขาการาบรหารจดการ
ส"งแวดล8อม คณะส"งแวดล8อมและทรพยาการศาสตร มหาวทยาลยมหาสารคาม
แนวนโยบายของมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม
เปyาหมายตวบงช!ท!" 4.2 ม!ระบบบรหารจดการความร8จากงานสร8างสรรค

ตวบงช#ท 4.3 : เงนสนบสนนงานวจยและงานสร8างสรรคจากภายในและภายนอก สถาบนตอจ,านวน
อาจารยประจ,า (สกอ. 4.3)
ชน%ดของตวบงช# : ปVจจยน,าเข8า
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
เงนสนบสนนงานวจยและงาน
สร8างสรรคเทากบ
1 - 16,999 บาท/คน/ป_

คะแนน 2
เงนสนบสนนงานวจยและงาน
สร8างสรรค เทากบ
17,000 - 24,999 บาท/คน/ป_

คะแนน 3
เงนสนบสนนงานวจยและงาน
สร8างสรรค เทากบหร)อมากกวา
25,000 บาท/คน/ป_

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร เงนสนบสนนทนวจยและงาน
สร8างสรรคจากภายในมหาวทยาลยจ,านวนเงน 43,500 บาท และได8รบการสนบสนนภายนอกจ,านวน
เงน 334,000 บาท รวมเปBนเงนทงหมด 769,000 บาท ม!อาจารยประจ,าท!"ปฏบตงานจรงจ,านวน 88.5
คน เฉล!"ยคนละ 8,689.26 บาท (769,000 / 88.5) (4.2-3-1)
ก รบรรลเปB หม ย
ไมบรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 4.3 เงนสนบสนนงานวจย
และงานสร8างสรรคจากภายในและภายนอก สถาบนตอจ,านวนอาจารยประจ,า” ไว8ท!" 23,000 บาทตอ
คน ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (4.2-3-2)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
1

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
ไมบรรลเปyาหมาย
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ร ยก รหลกฐ น
4.3.2.1

4.3-2-2
4.3-2-3

บญช!รายช)"อคณาจารยท!"ได8รบทนวจยทงภายในและภายนอกประจ,าป_
งบประมาณ 2552
รายช)"ออาจารยคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
เปyาหมายตวบงช! 4.3 เงนสนบสนนงานวจยและงานสร8างสรรคจากภายในและ
ภายนอก สถาบนตอจ,านวน อาจารยประจ,า

ตวบงช# 4.3.1 : ร8อยละของอาจารยประจ,าท!"รบทนท,าวจยหร)องานสร8างสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบนตอจ,านวนอาจารยประจ,า (สมศ. 2.4)
ชน%ดของตวบงช# : ปVจจยน,าเข8า
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ร8อยละของอาจารยประจ,าท!"รบ
ทนท,าวจยหร)องานสร8างสรรค
เทากบ 1 - 29

คะแนน 2
ร8อยละของอาจารยประจ,าท!"รบ
ทนท,าวจยหร)องานสร8างสรรค
เทากบ 30 - 44

คะแนน 3
ร8อยละของอาจารยประจ,าท!"รบ
ทนท,าวจยหร)องานสร8างสรรค
เทากบหร)อมากกวา 45

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!อาจารยท,าวจยภายใน
มหาวทยาลยจ,านวน 13 คน ท,าวจยภายนอกจ,านวน 3 คน รวมทงหมด 16 จากอาจารยทงหมดท!"
ปฏบตงานจรงจ,านวน 88.5 คดเปBนร8อยละ 18.07 (16 x100/88.5) (4.3.1-1-1)
ก รบรรลเปB หม ย
ไมบรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 4.3.1 ร8อยละ
ของอาจารยประจ,าท!"รบทนท,าวจยหร)องานสร8างสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนตอจ,านวน
อาจารยประจ,า” ไว8ท!"ร8อยละ 30 ตามเกณฑมาตรฐาน สมศ. (4.3.1-1-3)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สมศ.
1

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
ไมบรรลเปyาหมาย
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ร ยก รหลกฐ น
4.3.1-2-1 บญช!รายช)"อคณาจารยท!"ได8รบทนวจยทงภายในและภายนอกประจ,าป_งบประมาณ 2552
4.3.1-2-2 รายช)อ" อาจารยคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
4.3.1-2-3 เปyาหมายตวบงช! 4.3.1 ร8อยละของอาจารยประจ,าท!"รบทนท,าวจยหร)องานสร8างสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบนตอจ,านวนอาจารยประจ,า

ตวบงช#ท 4.4 : ร8อยละของงานวจยและงานสร8างสรรคท!"ต!พมพเผยแพรได8รบการจดทะเบ!ยน
ทรพยสนทางปVญญาหร)ออนสทธบตร หร)อน,าไปใช8ประโยชนทงในระดบชาต และใน
ระดบนานาชาตตอจ,านวนอาจารยประจ,า (สกอ. 4.4)
ชน%ดของตวบงช# : ผลผลต
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ร8อยละ 1 - 19

คะแนน 2
ร8อยละ 20 - 29

คะแนน 3
เทากบหร)อมากกวา ร8อยละ 30

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยฯ ม!อาจารยท!"ปฏบตงานจรงจ,านวน 88.5 คน อาจารยท!"ม!งานวจยและ
งานสร8างสรรคท!"ต!พมพเผยแพรในระดบชาตและนานาชาต จ,านวน 3 คน คดเปBนร8อยละ 3.38
(3 x 100/ 88.5)
-อาจารยปVญญา เสนาเว!ยง สงบทความเข8ารวมโครงการประกวดบทความเพ)"อรณรงคสง
เสรมคณธรรม จรยธรรม ประจ,าป_งบประมาณ 2552 ของส,านกงาน ป.ป.ช ในหวข8อ “ชอสะอาด”
(4.4-1-1) ได8รบชมเชยตามประกาศของส,านกงาน ป.ป.ช. (4.4-1-2)
- ดร.มยร!สรนทร ศรวรรณ และอาจารยณฐญา ใจบญเข8าารวมประชมวชาการและน,าเสนอ
ผลงานวจยระดบชาตครงท!" 1 ในวนท!" 18 ม!นาคม 2553 ณ มหาวทยาลยราชภฏร8อยเอNด (4.4-1-3)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท 4.4 ร8อยละของงานวจยและ
งานสร8างสรรคท!"ต!พมพเผยแพรได8รบการจดทะเบ!ยน ทรพยสนทางปVญญาหร)ออนสทธบตร หร)อน,า
ไปใช8ประโยชนทงในระดบชาต และในระดบนานาชาตตอจ,านวนอาจารยประจ,า”
ไว8ท!"ร8อยละ 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (4.4-1-5 )
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ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
1

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
4.4.1.1
บทความ เร)อ" ง “ชอสะอาด” ของอาจารยปVญญา เสนาเว!ยง
4.4.1.2
หนงส)อท!" ปช.0006/20013 เร)"อง แจ8งผลการตดสนการประกวดบทความเพ)"อ
รณรงคสงเสรมคณธรรม จรยธรรม ประจ,าป_งบประมาณ พ.ศ. 2552
4.4.1.3
ค,าส"งมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ท!" 0710 / 2553
4.4.1.4
รายช)"ออาจารยคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
4.4-1-5
เปyาหมายตวบงช! 4.4 ร8อยละของงานวจยและงานสร8างสรรคท!"ต!พมพเผยแพร
ได8รบการจดทะเบ!ยน ทรพยสนทางปVญญาหร)ออนสทธบตร หร)อน,าไปใช8
ประโยชนทงในระดบชาต และในระดบนานาชาตตอจ,านวนอาจารยประจ,า
สรปผลก รประเม%นร ยองคประกอบ
องคประกอบ 4

เปB หม ย

ตวบงช! 4.1
ตวบงช! 4.2
ตวบงช! 4.3
ตวบงช! 4.3.1
ตวบงช! 4.4
เฉล!"ยคะแนนองคประกอบ
ท!" 4

5
5
23,000
30
3

ผลก รด เน%น
งน
6
5
17,819.20
18.07
3.38

คะแนนก รประเม%นต มเกณฑ
สกอ.
3
3
1
1
1
1.80
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องคประกอบท ๕ ก รบร%ก รว%ช ก รแกสงคม

ตวบงช#ท 5.1 : ม!ระบบและกลไกในการบรการทางวชาการแกสงคมตามเปyาหมายของสถาบน
(สกอ. 5.1)
ชน%ดของตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!การจดท,านโยบาย แผนกลยทธ และแผนด,าเนนงานของการบรการวชาการแก
สงคม
2. ม!คณะกรรมการ คณะท,างานหร)อหนวยงานด,าเนนการให8บรการวชาการแกสงคม
ตามแผน ท!"ก,าหนด
3. ม!การก,าหนดหลกเกณฑและหร)อระเบ!ยบในการให8บรการวชาการแกสงคม
4. ม!การประเมนผลการปฏบตงานตามแผนท!"ก,าหนด
5. ม!การน,าผลการประเมนไปปรบปรงการบรการวชาการแกสงคม
6. ม!การจดท,าแผนการเช)อ" มโยงและบรณาการการบรการทางวชาการแกสงคมเข8ากบ
การเร!ยน การสอนหร)อการวจย หร)อการท,านบ,ารงศลปวฒนธรรม
7. ม!การประเมนสมฤทธผลและน,าผลการประเมนไปพจารณาปรบปรงความเช)"อมโยง
และบรณาการระหวางการบรการวชาการแกสงคมกบภารกจอ)"น ๆ ของสถาบน
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!ผลการด,าเนนงาน
ไมครบ 5 ข8อแรก
ผลก รด เน%นง น

คะแนน 2
ม!ผลการด,าเนนงาน
เทากบ 5 - 6 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!ผลการด,าเนนงาน
ครบทกข8อ
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คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม! ก ารจดท, า แผนพฒนาการศA ก ษาระยะ5 ป_ (พ.ศ.
2550-2554) ฉบบปรบปรง 2552ซA" ง ก, า หนดวสยทศนวา “เป& น ผน ทมคณภ พท งว% ช ก รด น
มนษยศ สตรและสงคมศ สตรเพFอเสร%มสร งคว มเขมแขQงของชมชน” จAงม!แนวทางการให8บรการ
แกท8องถ"นและชมชนไว8เปBน 1 ใน 7 ของพนธกจคณะฯ พร8อมทงก,าหนดวตถประสงคไว8อยางชดเจน
วา “เพ)"อเสรมสร8างความเข8มแขNงให8แกชมชน โดยให8บรการวชาการ สงเสรม อนรกษ และส)บทอด
มรดกทางวฒนธรรม”ส"งท!"รายงานข8างต8นสามารถตอบสนองประเดNนนโยบายและยทธศาสตรคณะฯ
ในยทธศาสตรท!" 2 ด8านวจยและการบรการวชาการ(5.1-3-1)เพ)"อตอบสนองนโยบายฯดงกลาวจAงได8
ด,าเนนการจดท,าแผนปฏบตการโครงการ/กจกรรม/งาน ประจ,าป_ 2552 เพ)"อด,าเนนการพฒนาตอไป
(5.1-3-2) ทงน! มหาวทยาลยฯได8 แตงตงคณะกรรมการด, า เนนงานเพ)" อ พฒนาให8 ส อดคล8 อ งตาม
ยทธศาสตรมาอยางตอเน)"องตามค,าส"งมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคามท!"0613/2552เร)"องแตงตงคณะ
กรรมการด,าเนนงานฝLายวชาการและงานวจย คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (เพ"มเตม) ทงน!
ให8ม!ภาระหน8าท!"ตดตามการจดการเร!ยนการสอน การประเมนผลให8 เปBน ไปตามเกณฑ ตลอดจน
ตดตามพฒนางานด8านการวจยและการบรการวชาการสชมชน(5.1-3-3)คณะฯม! การก,า หนดหลก
เกณฑและหร) อ ระเบ! ย บในการให8 บ รการวชาการแกสงคม ตามประกาศคณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตร เร)"อง การให8บรการวชาการ พ.ศ. 2549 (5.1-3-4) นอกจากน!คณะฯ ม!การน,าผลการ
ปฏบตงานตามแผนท!"ก,าหนด โดยประเมนตามระบบและกลไกการประกนคณภาพ (5.1-3-5) แล8ว
น,าผลการปฏบตงานไปปรบปรงการบรการวชาการแกสงคมคณะฯจดท,าแผนการเช)อ" มโยงและบรณา
การการบรการทางวชาการแกสงคมโดยม!การน,าโครงการและกจกรรมด8านบรการวชาการตางๆ มา
บรณาการเข8า กบพนธกจด8 านอ)"น ๆทงด8 านการเร!ยนการสอนหร)อการวจยและการท,า นบ,า รงศลป
วฒนธรรมโดยม!การก,าหนดเปBนวตถประสงคในแตละแผนงานและโครงการไว8อยางชดเจน(แผน
พฒนาคณภาพการประกนคณภาพ (Improvement Plan 5.1-3-6 ) คณะฯจดให8 ม! ก ารประเมน
ประสทธภาพและน,าผลการประเมนไปพจารณาปรบปรงความเช)"อมโยงและบรณาการระหวางการ
บรการวชาการแกสงคมกบภารกจอ)"นๆ ของคณะ (5.1-3-7)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปB หม ย ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8ก,าหนดเปyา
หมายของตวบงช!ท!" 5.1 ม!ระบบและกลไกในการบรการทางวชาการแกสงคมตามเปyาหมายของคณะ
ไว8ในระดบท!" 7 และผลการด,าเนนงานของคณะฯ อยท!ร" ะดบ 7 (5.1-3-8)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของสถ บน
บรรลเปB หม ย
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ร ยก รหลกฐ น
5.1-3-1. แผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_ (พ.ศ. 2550-2554) ฉบบปรบปรง 2552
5.1-3-2 แผนปฏบตการโครงการ/กจกรรม ประจ,าป_ 2552
5.1-3-3 ค,าส"งมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคามท!" 0613/ 2552 เร)"องแตงตงคณะกรรมการ
ด,าเนนงานฝLายวชาการและงานวจย คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (เพ"มเตม)
5.1-3-4 ประกาศคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร เร)"อง การให8บรการวชาการ พ.ศ. 2549
5.1-3-5 รายงานการประเมนตนเอง SAR คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ป_
การศAกษา 2552องคประกอบท!" 5 การบรการวชาการแกสงคม
5.1-3-6 แผนพฒนาคณภาพการการศ'กษา (Improvement Plan)
5.1-3-7 แผนการ/กจกรรมบรการวชาการเช)อ" มโยงกบกจกรรมการเร!ยนการสอน การวจย
และการท,านบ,ารงศลปะและวฒนธรรม
5.1.3.8
เปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 5.1 ม!ระบบและกลไกในการบรการทางวชาการแก
สงคมตามเปyาหมายของสถาบน” ในตารางสรปตวบงช!หลก ของการด,าเนนงาน
ในเลมรายงาน การประเมนตนเอง SAR คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
ป_การศAกษา 2552

ตวบงช#ท 5.2 : ร8อยละของอาจารยประจ,าท!"ม!สวนรวมในการให8บรการทางวชาการแกสงคมเปBนท!"
ปรAกษา เปBนกรรมการวทยานพนธภายนอกสถาบน เปBนกรรมการวชาการ
กรรมการวชาช!พในระดบชาตหร)อระดบนานาชาต ตออาจารยประจ,า (สกอ. 5.2)
ชน%ดของตวบงช# : ปVจจยน,าเข8า
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ร8อยละ 1 - 14

คะแนน 2
ร8อยละ 15 - 34

คะแนน 3
เทากบหร)อมากกวาร8อยละ 35

ผลก รด เน%นง น
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!บคลากรท!"ม!ศกยภาพ ม!ความร8ความสามารถและความ
ช,านาญในหลากหลายสาขา คณะฯยงสงเสรมและสนบสนนให8อาจารย ม!สวนรวมในการให8บรการ
วชาการแกสงคมในรปแบบตาง ๆ เชน การจดโครงการบรการวชาการ การเปBนวทยากรภายนอก
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สถาบน รวมทงการเปBนกรรมการวทยานพนธภายนอก และกรรมการวชาการ กรรมการวชาช!พ ในป_
การศAกษา 2552 ม!อาจารยท!"ม!สวนรวมในการให8บรการวชาการและรวมเปBนกรรมการดงกลาว
จ,านวน 25 คน คดเปBนร8อยละ28.25 (5.2-2-1) (5.2-2-2)

ก รบรรลเปB หม ย
ไมบรรลเปB หม ย ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8ม!การ
ก,าหนดเปyาหมายของตวบงช!ท!" 5.2 ร8อยละของอาจารยประจ,าท!"ม!สวนรวมในการให8บรการทาง
วชาการแกสงคมเปBนท!"ปรAกษา เปBนกรรมการวทยานพนธภายนอกสถาบน เปBนกรรมการวชาการ
กรรมการวชาช!พในระดบชาตหร)อระดบนานาชาต ตออาจารยประจ,า ร8อยละ 30 (5.2-2- 3) และผล
การด,าเนนงานของคณะฯ เทากบร8อยละ 28.25
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
2

ก รบรรลเปB หม ยของสถ บน
ไมบรรลเปB หม ย

ร ยก รหลกฐ น
5.2 -2 -1.
รายช)อ" อาจารยท!"ให8บรการทางวชาการ และส,าเนาหนงส)อหร)อเอกสารแสดงการ
เปBนวทยากร ท!"ปรAกษา และกรรมการวทยานพนธ ภายนอกสถาบน
5.2- 2 -2.
หนงส)อเชญเปBนวทยากร/กรรมการวชาการ/วชาช!พ /กรรมการท!"ปรAกษาวทยานพนธ
5.2 - 2-3.
เปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 5.2 ร8อยละของอาจารยประจ,าท!"ม!สวนรวมในการ
ให8บรการทางวชาการแกสงคมเปBนท!"ปรAกษา เปBนกรรมการวทยานพนธภายนอก
สถาบน เปBนกรรมการวชาการกรรมการวชาช!พในระดบชาตหร)อระดบนานาชาต
ตออาจารยประจ,า” ในตารางสรปตวบงช!หลก ของการด,าเนนงาน ในเลมรายงาน
การประเมนตนเอง SAR คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ป_การศAกษา 2552
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ตวบงช#ท 5.3 : ร8อยละของกจกรรมหร)อโครงการบรการวชาการและวชาช!พท!"ตอบสนอง ความ
ต8องการพฒนาและเสรมสร8างความเข8มแขNงของสงคม ชมชน ประเทศชาตและ
นานาชาตตออาจารยประจ,า (สกอ. 5.3)
ชน%ดของตวบงช# : ผลผลต
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ร8อยละ 1 - 24

คะแนน 2
ร8อยละ 25 – 39

คะแนน 3
เทากบหร)อมากกวาร8อยละ 40

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!กจกรรมหร)อโครงการบรการ
วชาการและวชาช!พจ,านวน 57 กจกรรม ตออาจารยประจ,าท!"ปฏบตงานจรง 88.5 คน คดเปBนร8อยละ
64.41 (5.3-3-1)
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!การจดวางยทธศาสตรด8านโครงการหร)อกจกรรมเพ)"อ
ให8บรรลเปyาหมายตามค,ารบรองการปฏบตราชการท!"สอดคล8องกบแผนปฏบตราชการของสถาบน
อดมศAกษา ในป_งบประมาณ 2552 และตอบสนองประเดNนยทธศาสตรท!" 3 วจยและบรการวชาการบน
พ)นฐานความต8องการเสรมสร8างความเข8มแขNงของชมชนและท8องถ"นอยางย"งย)นโดยม!เปyาประสงคให8
เปBนแหลงพฒนาศกยภาพของชมชนโดยการให8บรการด8านการถายทอดองคความร8และการวจยเพ)"อ
พฒนาท8องถ"นบนพ)นฐานปรชญาเศรษฐกจพอเพ!ยงโดยด,าเนนการตามแผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_
(พ.ศ. 2550-2554)ฉบบปรบปรง 2552 และนโยบายการบรการวชาการแกสงคมของคณะฯ ทงน!เพ)"อตอบ
สนองนโยบายฯ ดงกลาวคณะฯ จAงได8จดโครงการ/กจกรรม เพ)"อเสรมสร8างความเข8มแขNงของชมชน
หร)อท8องถ"นอยางย"งย)น จ,านวน 57 โครงการ / กจกรรม ดงน!
1.โครงการแขงขนทกษะภาษาองกฤษชงแชมปJร ะดบมธยมศAก ษา(EnglishSkill Competition 2010)
เม)"อวนท!" 15 มกราคม พ.ศ. 2553
2. โครงการวนนานาชาต (International Fair)
3. โครงการกจกรรมวนรพ! 2552
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4. โครงการสมมนาเชงปฏบตการดนตร! และการแสดงแลกเปล!"ยนวฒนธรรมไทย อเมรกา

ประจ,าป_ 2552
5. โครงการการเข8ารวมประชมสมมนาเชงวชาการนานาชาต ครงท!" 5 (Mumbai)
6. โครงการอบรมเชงปฏบตการหอ ตกแตงของขวญ และการประดษฐดอกไม8จากวสดเหล)อใช8
7. โครงการปลกจตส,านAก สร8างคนด!เพ)"อแผนดน
8. โครงการจดรายการวทยมนษยศาสตรราชภฏเพ)"อชมชน
9. โครงการ Music Signature
10. โครงการ Rock Never Die
11. โครงการ Jass Festival
12. โครงการดนตร!เพ)"อชมชน
13. โครงการศลปวรณ ครงท!" 24
14. โครงการศลปนพนธ ครงท!" 1
15. โครงการวนภาษาไทยแหงชาต 2552 ม! 21 กจกรรม 3 โครงการ
16. โครงการบรรยาย อบรมการผลตส)"อพ)นบ8าน ภมปVญญาไทย
17. โครงการออกคาย “เยาวชนคนรกถ"นอ!สาน”
18. โครงการออกคายพฒนาห8องสมดวดปVจฉมทศน
19. โครงการอบรมเชงปฏบตการเร)"อง “เทคนคกจกรรมสร8างสรรคสงเสรมการอานแบบพอเพ!ยง
20. โครงการสมมนาเชงวชาการเร)"อง “ศนยการเร!ยนร8ชมชน”
21. โครงการสงเสรมการเร!ยนร8หอสมดเฉลมพระเก!ยรต 80 พรรษา
22. โครงการสมมนาเร)"องการพฒนาห8องสมด 3D ในโรงเร!ยน : มตใหมแหงการเร!ยนร8
23. โครงการจดการประชมสมมนาบรรยายพเศษทางด8านวชาการด8านรฐศาสตร
24. โครงการออกคายอาสาพฒนาชมชน นตศาสตร ต.ค. 51 - ก.ย. 52
25. โครงการไหว8ครนาฏศลปJ
26. โครงการวพธทศนา
27. โครงการอบรมภาษาจ!นและภาษาฝร"งเศส
28. โครงการต8นกล8าอาช!พ
สรปแบบแสดงจ,านวน โครงการ/กจกรรม แยกตามสงกดท!"รบผดชอบด,าเนนการ หลกสตรสาขา
วชาภาษาองกฤษ 19 โครงการ/กจกรรม หลกสตรสาขาวชาภาษาไทย 24 โครงการ/กจกรรม หลกสตร
สาขาวชาดนตร! 4 โครงการ/กจกรรม หลกสตรสาขาวชานาฏศลปJ 2 โครงการ/กจกรรม หลกสตร
สาขาวชาจ!น 1 โครงการ/กจกรรม หลกสตรสาขาวชาบรรณารกษ 5 โครงการ/กจกรรม หลกสตร
สาขาวชาศลปกรรม 2 โครงการ/กจกรรม
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ก รบรรลเปB หม ย
ไมบรรลเปB หม ย ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8ก,าหนดเปyา
หมายของตวบงช!ท!" 5.3 ร8อยละของกจกรรมหร)อโครงการบรการและวชาช!พท!"ตอบสนองความ
ต8องการพฒนาและเสรมสร8างความเข8มแขNงของสงคม ชมชน ประเทศชาตและนานาชาตตออาจารย
ประจ,าไว8 เทากบร8อยละ 65 (5.3-3-2) และผลการด,าเนนงานของคณะฯ เทากบร8อยละ 64.41
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
ไมบรรลเปB หม ย

ร ยก รหลกฐ น
5.3.3.1 โครงการบรการวชาการและวชาช!พ ก,าหนดการและชวงเวลาในการจดกจกรรม ซA"งม!
รายละเอ!ยดดงตอไปน!
5.3.3.2 เปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 5.3 ร8อยละของกจกรรมหร)อโครงการบรการวชาการและวชาช!พท!"
ตอบสนอง ความต8องการพฒนาและเสรมสร8างความเข8มแขNงของสงคม ชมชน
ประเทศชาตและนานาชาตตออาจารยประจ,า
ตวบงช#ท *5.3.1 : ระดบความส,าเรNจของโครงการหร)อกจกรรมท!"ตอบสนองปรชญาเศรษฐกจพอเพ!ยง
(มรม.)
ชน%ดของตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. โครงการ/กจกรรมท!"ตอบสนองตอปรชญาเศรษฐกจพอเพ!ยงผานการอนมตจากคณะ
มนษยศาสตรฯ /สภามหาวทยาลยและด,าเนนการได8ตามแผน ไมน8อยกวาร8อยละ 50
2. ด,าเนนการได8ครบถ8วนตามแผน ร8อยละ 100
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3. ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ระหวาง ร8อยละ 50 - 74 ของโครงการ

ตามแผน
4. ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ระหวาง ร8อยละ 75 - 99 ของโครงการ
ตามแผน
5. ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ร8อยละ 100 ของโครงการตามแผน
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!ผลการด,าเนนงานบรรลตาม
เกณฑ ไมครบ 3 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!ผลการด,าเนนงานบรรลตาม
เกณฑ เทากบ 3 – 4 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!ผลการด,าเนนงานบรรลตาม
เกณฑครบทกข8อ

ผลก รด เน%นง น
ในรอบป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8ม!การจดท,าแผนปฏบตการท!"
ตอบสนองนโยบายดงกลาว จAงได8ด,าเนนการตามแผนปฏบตการของโครงการ/กจกรรมให8บรการทาง
ด8านวชาการแกสงคม เพ)"อเปBนการตอบสนองตอปรชญาเศรษฐกจพอเพ!ยงอนเปBนบทบาทส,าคญ ทงน!
การตอบสนองดงกลาวจะม!คณภาพมากน8อยเพ!ยงใด คณะฯ จAงได8จดท,าแบบประเมนหลงการจด
กจกรรมหร)อโครงการตาง ๆ ม!ทงหมด 13 โครงการ ได8แกโครงการอบรมปฏบตการ การหอ ตกแตง
ของขวญ และการประดษฐดอกไม8จากวสดตางๆ (5.3.1-3-1) โครงการอบรมและสมมนาเร)"อง ภมปVญญา
ไทยในการผลตส)"อพ)นบ8าน (5.3.1-3-2) โครงการนตศาสตรสมพนธสชมชนเศรษฐกจพอเพ!ยง(5.3.1-3-3)
โครงการคลนกกฎหมายนาร8เดNกและเยาวชน (5.3.1-3-4)โครงการคายรกการอาน(5.3.1-3-5) โครงการฝ?ก
อบรมการสอนภาษาองกฤษส,าหรบครประถม (5.3.1-3-6)โครงการศลปะยามวาง(5.3.1-3-7)โครงการ
ศลปะเพ)"อชมชน(5.3.1-3-8) โครงการอบรมภาษาจ!นสชมชน(5.3.1-3-9) โครงการเทคนคกจกรรม
สร8างสรรค สงเสรมการอานแบบพอเพ!ยง (5.3.1-3-10) โครงการสมมนาเชงวชาการ”ศนยการเร!ยนร8
ชมชน” (5.3.1-3-11) โครงการคายพฒนาห8องสมนวนปVจฉมทศน(5.3.1-3-12) โครงการเยาวชนคนรก
อ!สาน(5.3.1-3-13) โครงการออกแบบผลตภณฑโคมไฟจากไม8ไผ
(5.3.1-3-14)

ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย คณะมนษยศาสตรฯ ก,าหนดเปyาหมายของตวบงช! ท!" 5.3.1 ระดบความส,าเรNจ
ของโครงการหร)อกจกรรมท!"ตอบสนองปรชญาเศรษฐกจพอเพ!ยง ไว8ท!" ร8อยละ 100 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. (5.3-3-11)
ก รประเม%นตนเอง
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คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สมศ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปB หม ย

ร ยก รหลกฐ น
5.3.1-3-1
โครงการอบรมปฏบตการ การหอ ตกแตงของขวญ และการประดษฐดอกไม8จาก
วสดตางๆ5.3.1-3-2 โครงการอบรมและสมมนาเร)"อง ภมปVญญาไทยในการผลตส)"อ
พ)นบ8าน
5.3.1-3-3
โครงการนตศาสตรสมพนธสชมชนเศรษฐกจพอเพ!ยง
5.3.1-3-4
โครงการคลนกกฎหมายนาร8เดNกและเยาวชน
5.3.1-3-5
โครงการคายรกการอาน
5.3.1-3-6
โครงการฝ?กอบรมการสอนภาษาองกฤษส,าหรบครประถม
5.3.1-3-7
โครงการศลปะยามวาง
5.3.1-3-8
โครงการศลปะเพ)"อชมชน
5.3.1-3-9
โครงการอบรมภาษาจ!นสชมชน
5.3.1-3-10
โครงการเทคนคกจกรรมสร8างสรรค สงเสรมการอานแบบพอเพ!ยง
5.3..-3-11
โครงการสมมนาเชงวชาการ”ศนยการเร!ยนร8ชมชน”
5.3.1-3-12
โครงการคายพฒนาห8องสมนวนปVจฉมทศน
5.3.1-3-13
โครงการเยาวชนคนรกอ!สาน
5.3.1-3-14
โครงการออกแบบผลตภณฑโคมไฟจากไม8ไผ
5.3.1-3-15
เปyาหมายคณะมนษยศาสตรฯ
ตวบงช#ท *5.3.2 : ระดบความส,าเรNจของการพฒนาครและบคลากรทางการศAกษาเพ)"อเพ"มพนความร8
หร)อสงเสรมวทยฐานะให8ได8 มาตรฐานตามวชาช!พ (มรม.)
ชน%ดของตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. โครงการพฒนาครและบคลากรทางการศAกษาเพ)"อเพ"มพนความร8หร)อสงเสรมวทย
ฐานะ ให8ได8มาตรฐานตามวชาช!พผานการอนมตจากสภามหาวทยาลยและด,าเนนการ
ตามแผนไมน8อยกวาร8อยละ 50
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2. ด,าเนนการได8ครบถ8วนตามแผน ร8อยละ 100
3. ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ระหวาง ร8อยละ 50 - 74 ของโครงการ

ตามแผน
4. ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ระหวาง ร8อยละ 75 - 99 ของโครงการตามแผน
5. ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ร8อยละ 100 ของโครงการตามแผน
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!ผลการด,าเนนงานบรรลตาม
เกณฑ ไมครบ 3 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!ผลการด,าเนนงานบรรลตาม
เกณฑ เทากบ 3 – 4 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!ผลการด,าเนนงานบรรลตาม
เกณฑครบทกข8อ

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8ด,าเนนงานโครงการ/กจกรรม
เพ)"อพฒนาตนและบคลากรเพ)"อเพ"มพนความร8หร)อสงเสรมวทยฐานะ ให8ได8มาตรฐานตามวชาช!พผาน
การอนมตจากคณะฯ/ สภามหาวทยาลยและด,าเนนการได8ตามแผน โดยม!จ,านวนโครงการ 3 โครงการ
ดงน! โครงการ “กลยทธการสร8างผลงานทางวชาการ” (5.3.2-3-1) โครงการสมมนาเชงปฏบตการ เร)"อง
“สอนสนก เปBนสขด8วยวชาการ” (5.3.2-3-2) โครงการเสรมสร8างศกยภาพอาจารยสบรการท!"ด(! 5.3.2-3-3)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย คณะมนษยศาสตรฯ ก,าหนดเปyาหมายตวบงช! 5.3.2ระดบความส,าเรNจของ
การพฒนาครและบคลากรทางการศAกษาเพ)"อเพ"มพนความร8หร)อสงเสรมวทยฐานะให8ได8 มาตรฐาน
ตามวชาช!พไว8ท!" ร8อยละ 100 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (5.3.2-3-4)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
5.3.2-3-1 โครงการกลยทธการสร8างผลงานทางวชาการ
5.3.2-3-2 โครงการสอนสนกเปBนสขด8วยวชาการ
5.3.2-3-3 โครงการสงเสรมศกยภาพอาจารยสบรการท!"ด! : อาจารยท!"ปรAกษาคณะมนษยศาสตรฯ
5.3.2-3-4 เปyาหมายคณะมนษยศาสตรฯ
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ตวบงช#ท *5.3.3 : ระดบความส,าเรNจของการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและส"งแวดล8อม
(มรม.)
ชน%ดของตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. โครงการกจกรรมท!"อนรกษทรพยากรธรรมชาตและส"งแวดล8อม ผานการอนมตจาก
สภามหาวทยาลยและด,าเนนการตามแผนไมน8อยกวาร8อยละ 50
2. ด,าเนนการได8ครบถ8วนตามแผน ร8อยละ 100
3. ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ระหวาง ร8อยละ 50 - 74 ของโครงการ
ตามแผน
4. ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ระหวาง ร8อยละ 75 - 99 ของโครงการ
ตามแผน
5. ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ร8อยละ 100 ของโครงการตามแผน
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!ผลการด,าเนนงานบรรลตาม
เกณฑ ไมครบ 3 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!ผลการด,าเนนงานบรรลตาม
เกณฑ เทากบ 3 – 4 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!ผลการด,าเนนงานบรรลตาม
เกณฑครบทกข8อ

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรฯ ม!ผลงานผานระดบ 2 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. ม!การปรบปรงภมทศนส,านกงานเพ)"อลดโลกร8อน และอนรกษส"งแวดล8อมคณะฯได8
บนทAกข8อความขอปรบปรงภมทศน ภาพประกอบการจดสวน ปลกต8นไม8เพ)"อลดโลก
ร8อน(5.3-3-1)
2. โครงการหนงปะโมไทยกบการอนรกษวฒนธรรมและส"งแวดล8อมโครงการหนงปะโม
ไทยกบการอนรกษวฒนธรรมและส"งแวดล8อม(5.3-3-2 )
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ก รบรรลเปB หม ย
ไมบรรลเปyาหมายเพราะคณะมนษยศาสตรตงเปyาหมายไว8 ระดบ 3 ด,าเนนการได8ระดบ
ตามเกณฑมาตรฐานสกอ.

ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
1

2

ก รบรรลเปB หม ยของสถ บน
ไมบรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
5.3-3-1
บนทAกข8อความขอปรบปรงภมทศน ภาพประกอบการจดสวน ปลกต8นไม8เพ)"อลดโลกร8อน
5.3-3-2 โครงการหนงปะโมไทยกบการอนรกษวฒนธรรมและส"งแวดล8อม
ตวบงช#ท *5.3.4 : ระดบความส,าเรNจของโครงการหร)อกจกรรมเพ)"อเสรมสร8างความเข8มแขNงของ
ชมชนหร)อท8องถ"นอยางย"งย)น (มรม.) ในรอบป_การศAกษา 1 ต.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2553
ชน%ดของตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. โครงการ/กจกรรมเพ)"อเสรมสร8างความเข8มแขNงของชมชนและ/หร)อท8องถ"นอยางย"งย)น
ผานการอนมตจากสภามหาวทยาลยและด,าเนนการได8ตามแผน ไมน8อยกวาร8อยละ 50
ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ต",ากวา ร8อยละ 41 ของโครงการตามแผน
2. ด,าเนนการได8ครบถ8วนตามแผน ร8อยละ 100
3. ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ระหวาง ร8อยละ 50 - 74 ของโครงการตามแผน
4. ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ระหวาง ร8อยละ 75 - 99 ของโครงการตาม แผน
5. ด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการ ร8อยละ 100 ของโครงการตามแผน
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!ผลการด,าเนนงานบรรลตาม
เกณฑ ไมครบ 3 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!ผลการด,าเนนงานบรรลตาม
เกณฑ เทากบ 3 - 4 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!ผลการด,าเนนงานบรรลตาม
เกณฑครบทกข8อ
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ผลก รด เน%นง น
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!การจดวางยทธศาสตรด8านโครงการหร)อกจกรรมเพ)"อ
ให8บรรลเปyาหมายตามค,ารบรองการปฏบตราชการท!"สอดคล8องกบแผนปฏบตราชการของสถาบน
อดมศAกษา ในป_งบประมาณ 2552 และตอบสนองประเดNนยทธศาสตรท!" 3 วจยและบรการวชาการบน
พ)นฐานความต8องการเสรมสร8างความเข8มแขNงของชมชนและท8องถ"นอยางย"งย)น โดยม!เปyาประสงคให8
เปBนแหลงพฒนาศกยภาพของชมชน โดยการให8บรการด8านการถายทอดองคความร8และการวจยเพ)"อ
พฒนาท8องถ"นบนพ)นฐานปรชญาเศรษฐกจพอเพ!ยง โดยด,าเนนการตามแผนพฒนาการศAกษาระยะท!"
10 (พ.ศ. 2550-2554) และนโยบายการบรการวชาการแกสงคมของคณะฯ ทงน!เพ)"อตอบสนองนโยบายฯ
ดงกลาวคณะฯ จAงได8ด,าเนนการจดโครงการ/กจกรรม เพ)"อเสรมสร8างความเข8มแขNงของชมชนหร)อท8อง
ถ"นอยางย"งย)น ได8ครบถ8วนตามแผน ร8อยละ 100 และบรรลความส,าเรNจของโครงการตามแผน จ,านวน
63 โครงการ / กจกรรม ดงน!
1. โครงการแขงขนทกษะภาษาองกฤษชงแชมปJ ระดบมธยมศAกษา (English Skill Competition 2010)
เม)"อวนท!" 15 มกราคม พ.ศ. 2553
2. โครงการวนนานาชาต (International Fair)
3. โครงการกจกรรมวนรพ! 2552
4. โครงการสมมนาเชงปฏบตการดนตร! และการแสดงแลกเปล!"ยนวฒนธรรมไทย อเมรกา
ประจ,าป_ 2552
5. โครงการการเข8ารวมประชมสมมนาเชงวชาการนานาชาต ครงท!" 5 (Mumbai)
6. โครงการอบรมเชงปฏบตการหอ ตกแตงของขวญ และการประดษฐดอกไม8จากวสดเหล)อใช8
7. โครงการปลกจตส,านAก สร8างคนด!เพ)"อแผนดน
8. โครงการจดรายการวทยมนษยศาสตรราชภฏเพ)"อชมชน ตามโครงการมนษยศาสตรสานสมพนธ
9. โครงการ Music Signature
10. โครงการ Rock Never Die
11. โครงการ Jass Festival
12. โครงการดนตร!เพ)"อชมชน
13. โครงการศลปวรณ ครงท!" 24
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โครงการศลปนพนธ ครงท!" 1
15. โครงการวนภาษาไทยแหงชาต 2552 ม! 21 กจกรรม 3 โครงการ
16. โครงการบรรยาย อบรมการผลตส)"อพ)นบ8าน ภมปVญญาไทย
17. โครงการออกคาย “เยาวชนคนรกถ"นอ!สาน”
18. โครงการออกคายพฒนาห8องสมดวดปVจฉมทศน
19. โครงการอบรมเชงปฏบตการเร)"อง “เทคนคกจกรรมสร8างสรรคสงเสรมการอานแบบพอเพ!ยง
20. โครงการสมมนาเชงวชาการเร)"อง “ศนยการเร!ยนร8ชมชน”
21. โครงการสงเสรมการเร!ยนร8หอสมดเฉลมพระเก!ยรต 80 พรรษา
22. โครงการสมมนาเร)"องการพฒนาห8องสมด 3D ในโรงเร!ยน : มตใหมแหงการเร!ยนร8
23. โครงการจดการประชมสมมนาบรรยายพเศษทางด8านวชาการด8านรฐศาสตร
24. โครงการออกคายอาสาพฒนาชมชน นตศาสตร ตค.51-ก.ย 52
28. โครงการไหว8ครนาฏศลปJ
29. โครงการวพธทศนา
30. โครงการอบรมภาษาจ!นและภาษาฝร"งเศส
31. โครงการต8นกล8าอาช!พ จ,านวน
32. โครงการพฒนา E-learning ได8จดท,าจ,านวน 3 เร)"อง
14.

ต ร งสรปแสดงจ นวน โครงก ร/ก%จกรรม แยกต มสงกดทรบผ%ดชอบด เน%นก ร
สงกดหนวยง น

จ นวน
ก%จกรรม/
โครงก ร

ด เน%นก รต ม
แผน
และนอกแผนฯ

บรรลคว มส เรQจ มก รสรปร ยง น

หลกสตรภาษา
องกฤษ
หลกสตรภาษา
ไทย
หลกสตร
ดนตร!
หลกสตร
นาฏศลปJ
หลกสตรภาษา
จ!น

19



19

19

24



24

24

4



4

3

2



2

0

1



1

1
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หลกสตรบรรณา
รกษฯ
หลกสตรศลปกร
รมฯ
อ)"น ๆ
รวม

5



5

5

2



2

2

6



6

5

63

63

63
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ก รบรรลเปB หม ย
ในรอบป_งบประมาณ 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8วางแผนด,าเนนการ
โครงการท!"ตอบสนองความต8องการเสรมสร8างความเข8มแขNงของชมชนหร)อท8องถ"นอยางย"งย)น
จ,านวน 63 โครงการ ซA"งด,าเนนการได8บรรลความส,าเรNจของโครงการร8อยละ 100 ของโครงการตาม
แผน โดยม!การประเมนผลการปฏบตราชการ ตามตวบงช! วดผลดงกลาวท!"ระดบ 5 คะแนน
ในวงรอบการประเมนป_งบประมาณ 2552 คณะฯ ด,าเนนการได8คะแนนเทากบ 3 ถ)อวาม!
พฒนาการและบรรลเปyาหมาย
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3 คะแนน

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
แผนพฒนาการศAกษาระยะท!" 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผน/โครงการ/กจกรรม การเสรม
สร8างความเข8มแขNงของชมชนและหร)อท8องถ"นอยางย"งย)น (วตถประสงค เปyาหมาย
และวธ!วดความส,าเรNจของโครงการ)
5.3.4-3-2:
รายงานการประชมสภามหาวทยาลยท!"ม!มตให8ความเหNนชอบหร)ออนมตแผน /
โครงการ / กจกรรมเพ)"อเสรมสร8างความเข8มแขNงของชมชนและ/หร)อท8องถ"นอยาง
ย"งย)นประจ,าป_งบประมาณ พ.ศ. 2552
5.3.4-3-3:
โครงการแขงขนทกษะภาษาองกฤษชงแชมปJ ระดบมธยมศAกษา (English Skill
Competition 2010) เม)"อวนท!" 15 มกราคม พ.ศ. 2553 (ม!ผ8กรอกแบบประเมนจ,านวน 80 คน)
5.3.4-3-4:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการวนนานาชาต (International Fair) 3.77 ม!ผ8กรอก
แบบประเมนจ,านวน 53 คน (27 ม.ค. 2553)
5.3.4-3-5: ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการกจกรรมวนรพ! 2552 4.09*100
5.3.4-3-1:
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(7 ส.ค. 2552)

ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการสมมนาเชงปฏบตการดนตร! ประจ,าป_ 2552
และการแสดงแลกเปล!"ยนวฒนธรรมไทย อเมรกา 4.35*180 (1-5 ส.ค.2552)
5.3.4-3-7:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการการเข8ารวมประชมสมมนาเชงวชาการ
นานาชาต ครงท!" 5 (Mumbai) 4.29*21 (6-10 ก.ย. 2552)
5.3.4-3-8:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการอบรมเชงปฏบตการหอ ตกแตงของขวญ
และการประดษฐดอกไม8จากวสดเหล)อใช8 3.09*39 (25 พ.ย. 2552)
5.3.4-3-9: ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการปลกจตส,านAก สร8างคนด!เพ)"อแผนดน
4.14*435(4 ส.ค. 2552)
5.3.4-3-10:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการจดรายการวทยมนษยศาสตรราชภฏเพ)"อ
ชมชนจดตลอดป_
5.3.4-3-11:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการ Music Signature 4.59*60
(11 ก.พ. 2553)
5.3.4-3-12:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการ Rock Never Die 4.78*80
(12 ก.พ. 2553)
5.3.4-3-13:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการ Jass Festival 4.32*50 (13 ก.พ. 2553)
5.3.4-3-14:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการดนตร!เพ)"อชมชน
(ไมม!แบบประเมน นบครA"งเด!ยว)
5.3.4-3-15:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการศลปวรณ ครงท!" 24 (4.47*80 คน)
11-14 ก.พ. 53
5.3.4-3-16:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการศลปนพนธ ครงท!" 1 (4.50*80 คน)
11-14 ก.พ. 53
5.3.4-3-17:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการวนภาษาไทยแหงชาต 2552
ได8รอ8 ยละ 64.1327-31 ก.ค. 2552
5.3.4-3-18:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการบรรยาย อบรมการผลตส)"อพ)นบ8าน ภม
ปVญญาไทยม! 21 กจกรรม 3 โครงการ 61.22*120 21-22 ม.ค. 2553
5.3.4-3-19:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการออกคาย “เยาวชนคนรกถ"นอ!สาน”
ร8อยละ 83.23
5.3.4-3-20:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการออกคายพฒนาห8องสมดวดปVจฉมทศน
(4.50*50)(3 ม.ย. 2552)
5.3.4-3-21:
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการอบรมเชงปฏบตการเร)"อง “เทคนค
กจกรรมสร8างสรรคสงเสรมการอานแบบพอเพ!ยง (4.60*100) (13-16 ส.ค. 2552)
5.3.4-3-6:
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ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการสมมนาเชงวชาการเร)"อง “ศนยการเร!ยนร8
ชมชน” (4.55*100)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการสงเสรมการเร!ยนร8หอสมด
เฉลมพระเก!ยรต 80 พรรษา (4.65*100)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการสมมนาเร)อ" งการพฒนาห8องสมด 3D ใน
โรงเร!ยน: มตใหมแหงการเร!ยนร8 (4.12*100) (18 ก.พ. 2553)

5.3.4-3-22:
5.3.4-3-23:
5.3.4-3-24:

ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการจดการประชมสมมนาบรรยายพเศษ
ทางด8านวชาการด8านรฐศาสตร ต.ค. 51-ก.ย.52 (ไมม!ตวเลขแทนคา)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการออกคายอาสาพฒนาชมชน นตศาสตร
(ไมม!ตวเลขแทนคา) ตค. 51-ก.ย 52
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการไหว8ครนาฏศลปJ (ไมม!ตวเลขแทนคา)
โครงการวพธทศนา (ไมม!ตวเลขแทนคา)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการอบรมภาษาจ!นและภาษาฝร"งเศส 4.18*20
(22 ม.ย. -17 ก.ค. 2552)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการต8นกล8าอาช!พม!หลายรนในป_ 52 รนท!" 1-4

5.3.4-3-25:
5.3.4-3-26:
5.3.4-3-27:
5.3.4-3-28:
5.3.4-3-29:
5.3.4-3-30:

ตวบงช#ท

5.4 :

รอยละของระดบคว มพ0งพอใจของผรบบร%ก ร

ชน%ดของตวบงช# : ผลผลต
เกณฑก รประเม%น
คะแนน 1
อยระหวาง
ร8อยละ 65 – ร8อยละ 74

(รอบป_การศAกษา 1 ม.ย. 52- 31 พ.ค. 53)

คะแนน 2
ร8อยละ 75 – ร8อยละ 84

คะแนน 3
มากกวาหร)อเทากบ
ร8อยละ 85

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8ให8บรการทางด8านวชาการแก
สงคม เพ)"อเปBนการตอบสนองและแสดงความรบผดชอบตอสงคมอนเปBนบทบาทส,าคญ ทงน!เพ)"อให8
ทราบวาการตอบสนองดงกลาวม!คณภาพมากน8อยเพ!ยงใด คณะฯ จAงได8จดท,าแบบประเมนหลงการจด
กจกรรมหร)อโครงการตาง ๆ เพ)"อสะท8อนความพAงพอใจของผ8รบบรการ ซA"งออกแบบมาเพ)"อพจารณา 4
ประเดNนส,าคญ ค)อ ด8านกระบวนการด,าเนนงาน ด8านการให8บรการของเจ8าหน8าท!"ท!"เก!"ยวข8อง ด8านส"ง
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อ,านวยความสะดวก และด8านคณภาพการให8บรการ ตลอดจนด8านอ)น" ๆ เชน การเปBนผ8เต)อนสตสงคม
การช!น,าสงคมและการตอบสนองความต8องการของสงคม โดยได8ค,านวณระดบความพAงพอใจจาก
โครงการตาง ๆ ท!ค" ณะฯ ได8ด,าเนนการบรรลความส,าเรNจ ม!ผลการด,าเนนงานเทากบ ร8อยละ............ และ
ม!คะแนนพฒนาการเทากบ.........โดยคณะฯ ได8ก,าหนดเปyาหมายในการด,าเนนงาน เทากบร8อยละ 85 จAง
ถ)อได8วาหลกสตรฯ ได8ด,าเนนงานไมบรรลตามเปyาหมายท!"ก,าหนด
ก รเทยบสตรค นวณ

∑ Xn
ความพAงพอใจ = ∑ n
∑ 4.18 x80 + 3.77 x53
i

i

i

ความพAงพอใจ

=

ความพAงพอใจ

334.4 + 199.81
x100
133
=

80 + 53

401.66
= 80.33
5
=

ความพAงพอใจ
หมายเหต 5 หมายถAง ระดบ
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมายเพราะ คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8รบความพAงพอใจในด,าเนนการ
ตามโครงการ จ,านวน...........โครงการ คดเปBนร8อยละ ........ โดยม!การประเมนผลการปฏบตราชการ ตาม
ตวบงช! วดผลดงกลาวท!"ระดบ ...............คะแนน
ในวงรอบการประเมนป_งบประมาณ 2552 คณะฯ ด,าเนนการได8คะแนนเทากบ.........ถ)อวาม!
พฒนาการและบรรลเปyาหมาย
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3 คะแนน

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
5.4-3-1:

แผนพฒนาการศAกษาระยะท!" 10 (พ.ศ. 2550-2554) แผน/โครงการ/กจกรรม การเสรม
สร8างความเข8มแขNงของชมชนและหร)อท8องถ"นอยางย"งย)น (วตถประสงค เปyาหมาย
และวธ!วดความส,าเรNจของโครงการ)
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5.4-3-2:

5.4-3-3:

5.4-3-4:
5.4-3-5:
5.4-3-6:
5.4-3-7:
5.4-3-8:
5.4-3-9:
5.4-3-10:
5.4-3-11:
5.4-3-12:
5.4-3-13:
5.4-3-14:
5.4-3-15:
5.4-3-16:
5.4-3-17:

รายงานการประชมสภามหาวทยาลยท!"ม!มตให8ความเหNนชอบหร)ออนมตแผน /
โครงการ / กจกรรมเพ)"อเสรมสร8างความเข8มแขNงของชมชนและ/หร)อท8องถ"นอยาง
ย"งย)นประจ,าป_งบประมาณ พ.ศ. 2552
โครงการแขงขนทกษะภาษาองกฤษชงแชมปJ ระดบมธยมศAกษา (English Skill
Competition 2010) เม)"อวนท!" 15 มกราคม พ.ศ. 2553 (4.18 ม!ผ8กรอกแบบประเมนจ,านวน 80
คน)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการวนนานาชาต (International Fair) 3.77 ม!ผ8กรอก
แบบประเมนจ,านวน 53 คน (27 ม.ค. 2553)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการกจกรรมวนรพ! 2552 4.09*100
(7 ส.ค. 2552)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการสมมนาเชงปฏบตการดนตร! ประจ,าป_ 2552
และการแสดงแลกเปล!"ยนวฒนธรรมไทย อเมรกา 4.35*180 (1-5 ส.ค.2552)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการการเข8ารวมประชมสมมนาเชงวชาการ
นานาชาต ครงท!" 5 (Mumbai) 4.29*21 (6-10 ก.ย. 2552)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการอบรมเชงปฏบตการหอ ตกแตงของขวญ
และการประดษฐดอกไม8จากวสดเหล)อใช8 3.09*39 (25 พ.ย. 2552)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการปลกจตส,านAก สร8างคนด!เพ)"อแผนดน
4.14*435(4 ส.ค. 2552)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการจดรายการวทยมนษยศาสตรราชภฏเพ)"อ
ชมชนจดตลอดป_ (ไมม!แบบประเมน นบครA"งเด!ยว)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการ Music Signature 4.59*60
(11 ก.พ. 2553)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการ Rock Never Die 4.78*80
(12 ก.พ. 2553)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการ Jass Festival 4.32*50 (13 ก.พ. 2553)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการดนตร!เพ)"อชมชน
(ไมม!แบบประเมน นบครA"งเด!ยว)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการศลปวรณ ครงท!" 24 (4.47*80 คน)
11-14 ก.พ. 53
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการศลปนพนธ ครงท!" 1 (4.50*80 คน)
11-14 ก.พ. 53
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการวนภาษาไทยแหงชาต 2552 ได8ร8อยละ
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64.13*8027-31 ก.ค. 2552
5.4-3-18:
5.4-3-19:
5.4-3-20:
5.4-3-21:
5.4-3-22:
5.4-3-23:
5.4-3-24:
5.4-3-25:
5.4-3-26:
5.4-3-27:
5.4-3-28:
5.4-3-29:
5.4-3-30:

ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการบรรยาย อบรมการผลตส)"อพ)นบ8าน
ภมปVญญาไทยม! 21 กจกรรม 3 โครงการ 61.22*120 21-22 ม.ค. 2553
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการออกคาย “เยาวชนคนรกถ"นอ!สาน”
ร8อยละ 83.23
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการออกคายพฒนาห8องสมดวดปVจฉมทศน
(4.50*50)(3 ม.ย. 2552)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการอบรมเชงปฏบตการเร)"อง “เทคนค
กจกรรมสร8างสรรคสงเสรมการอานแบบพอเพ!ยง (4.60*100) (13-16 ส.ค. 2552)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการสมมนาเชงวชาการเร)"อง “ศนยการเร!ยนร8
ชมชน” (4.55*100)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการสงเสรมการเร!ยนร8หอสมด
เฉลมพระเก!ยรต 80 พรรษา (4.65*100)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการสมมนาเร)อ" งการพฒนาห8องสมด 3D ใน
โรงเร!ยน: มตใหมแหงการเร!ยนร8 (4.12*100) (18 ก.พ. 2553)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการจดการประชมสมมนาบรรยายพเศษ
ทางด8านวชาการด8านรฐศาสตร ต.ค. 51-ก.ย.52 (ไมม!ตวเลขแทนคา)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการออกคายอาสาพฒนาชมชน นตศาสตร
(ไมม!ตวเลขแทนคา) ตค. 51-ก.ย 52
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการไหว8ครนาฏศลปJ (ไมม!ตวเลขแทนคา)
โครงการวพธทศนา (ไมม!ตวเลขแทนคา)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการอบรมภาษาจ!นและภาษาฝร"งเศส 4.18*20
(22 ม.ย. -17 ก.ค. 2552)
ส,าเนาสรปรายงานผลการด,าเนนโครงการต8นกล8าอาช!พม!หลายรนในป_ 52 รนท!" 1-4

ตวบงช#ท 5.5 : จ,านวนแหลงให8บรการวชาการและวชาช!พท!"ได8รบการยอมรบใน ระดบชาตหร)อ
ระดบนานาชาต (สกอ. 5.5 สมศ. 3.5)
ชน%ดของตวบงช# : ผลผลต (รอบป_การศAกษา 1 ม.ย. 52- 31 พ.ค. 53)
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน

1

คะแนน

2

คะแนน

3
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จ,านวน

1-2

แหลง

ผลก รประเม%น
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช#
สกอ.
3 คะแนน

จ,านวน 3 แหลง

เทากบหร)อมากกวา 4 แหลง

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ผลก รด เน%นง น
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!แผนงานในการพฒนาจ,านวนแหลงให8บรการวชาการ
และวชาช!พท!"เปBนท!"ยอมรบในระดบชาตและนานาชาต โดยได8ท,าสญญาความตกลงรวมม)อทาง
วชาการและวชาช!พกบมหาวทยาลยตาง ๆ ทงในและตางประเทศ และม!การด,าเนนงานตามสญญา
ความรวมม)อตามแผนปฏบตการคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ซA"งจดให8บรการในรปแบบตาง
ๆ ท!"มผ! ลตอชมชนในด8านการพฒนาความร8ทางวชาการและวชาช!พซA"งได8รบการยอมรบในระดบชาต
ท!"ได8ผานการประเมนผลจาก สกอ. ประจ,าป_งบประมาณ 2552 จ,านวน 7 แหลง ได8แก
1. มหาวทยาลย Vinh University ได8ด,าเนนการจดโครงการเปPดสอนในหลกสตรสาขา ภาษา
องกฤษ Joint Degree มาแล8วจ,านวน 3 รน
2. หลกสตรรฐประศาสนศาสตร ได8รวมกบกรมสงเสรมการปกครองสวนท8องถ"น จงหวด
กาฬสนธและนครพนม จดโครงการเปPดหลกสตรจดการเร!ยนการสอนให8แกผ8สนใจใน
ชมชนท8องถ"น
3. ม!การท,าความรวมม)อกบ องคกร KIV ในประเทศเกาหล! ในการแลกเปล!"ยนความร8ทาง
วชาการและวชาช!พด8านศลปวฒนธรรมและด8านเทคโนโลย!สารสนเทศ
4. ได8เปPดศนยเคร)อขายการเร!ยนร8เพ)"อชมชน โดยรวมม)อกบองคการบรหารสวนต,าบลทา
สองคอนในการประสานงานบรการจดอบรมสมมนา และโครงการให8แกชมชนละแวก
ใกล8เค!ยง ตามความสนใจ (ตงแต 25 ส.ค. 2552 เปBนต8นไป)
5. ได8ท,าความรวมม)อกบ Indiana State University
6. ได8ท,าความรวมม)อกบ Kunming University of Science and technology
7. ได8ท,าความรวมม)อกบ Guangxi Normal University
**** แหลงให8บรการวชาการและวชาช!พ หมายถAง ศนยหร)อหนวยงานท!ใ" ห8บรการวชาการและวชาช!พ

เปBนประจ,า เปBนท!"พA"งพาของสงคม จนเปBนท!"ยอมรบในระดบชาตหร)อนานาชาต
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*****การนบเปBนแหลงบรการวชาการระดบชาตหร)อนานาชาต พจารณาจากการม!เอกสารรบรองจาก

หนวยงานระดบชาต หร)อนานาชาต เชน วฒบตร หร)อใบรบรอง หร)อหลกฐานการให8บรการวชาการ

ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมายเพราะ คณะฯ ด,าเนนการได8คะแนนเทากบ 3 ถ)อวาม!พฒนาการและบรรลเปyา
หมาย
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช#
สกอ.

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ

3 คะแนน

ร ยก รหลกฐ น
5.5-3-1
5.5-3-2

บรรลเปyาหมาย

โครงการศนยเคร)อขายการเร!ยนร8เพ)"อชมชน
แบบประเมนความพAงพอใจโครงการอบรมเชงปฏบตการหอ ตกแตงของขวญ และ
การประดษฐดอกไม8จากวสดเหล)อใช8 3.09*39
สรปผลก รประเม%นร ยองคประกอบ

องคประกอบ
ตวบงช!

5.1

5

เปyาหมาย

ผลการด,าเนน
งาน
ระดบ 7

คะแนนการประเมนตามเกณฑ
สกอ.
3
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องคประกอบ

เปyาหมาย

5

ตวบงช! 5.2
ตวบงช! 5.3
ตวบงช! 5.3.1
ตวบงช! 5.3.2
ตวบงช! 5.3.3
ตวบงช! 5.3.4
ตวบงช! 5.4
ตวบงช! 5.5
เฉล!"ยคะแนนองคประกอบ
ท!" 5

ผลการด,าเนน
งาน
ร8อยละ 28.23
ร8อยละ 64.41
ร8อยละ 100
ร8อยละ 100
ระดบ 2
ระดบ 3
ร8อยละ 80.33
ระดบ 3

คะแนนการประเมนตามเกณฑ
สกอ.

ตวบงช!ท!" 5
จ,านวน 9 ตว

2
3
3
3
1
3
3
3
2.67

องคประกอบท 6 ก รท นบ รงศ%ลปวฒนธรรม

ตวบงช#ท 6.1 : มระบบและกลไกในก รท นบ รงศ%ลปะและวฒนธรรม
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!การก,าหนดนโยบายท!"ชดเจนปฏบตได8 และม!แผนงานรองรบ
2. ม!การก,าหนดกจกรรมหร)อโครงการท!"เปBนประโยชนสอดคล8องกบแผนงาน และม!การด,าเนน
กจกรรมอยางตอเน)"อง
3. ม!การบรณาการงานด8านท,านบ,ารงศลปวฒนธรรมกบภารกจด8านอ)"น ๆ
4. ม!การสงเสรมการด,าเนนงานด8านศลปะและวฒนธรรมทงในระดบชาตและนานาชาต อาท
การจดท,าฐานข8อมลด8านศลปวฒนธรรม การสร8างบรรยากาศศลปะและวฒนธรรม การจด
กจกรรม ประชม เสวนาทางวชาการ การจดสรรงบประมาณสนบสนนอยางพอเพ!ยงและตอเน)"อง
5. ม!การก,าหนดหร)อสร8างมาตรฐานด8านศลปะและวฒนธรรม โดยผ8เช!"ยวชาญและม!ผลงานเปBน
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ท!"ยอมรบในระดบชาตหร)อนานนาชาต
6. ม!การเผยแพรและบรการด8านศลปวฒนธรรมในระดบชาตและนานาชาต อาท ม!สถานท!"หร)อ
เวท!แสดงผลงาน จดท,าวารสารศลปะและวฒนธรรมในระดบตาง ๆ ม!ความรวมม)อในการให8
การบรการวชาการด8านศลปะและวฒนธรรมกบสงคมในระดบตาง ๆ
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,าเนนการไมครบ
3 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ
3 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการ
อยางน8อย 4 ข8อแรก

ผลก รประเม%น
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบ 5 ตามเกณฑมาตรฐานสกอ. ค)อ
1.

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8ก,าหนดนโยบายท!"ชดเจนสามารถปฏบตได8 และ
ม!แผนงานรองรบในการท,านบ,ารงศลปวฒนธรรมตามแผนปฏบตการประจ,าป_ 2552
(6.1-3-1)

2.

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ก,าหนดกจกรรมหร)อโครงการท!"เปBนประโยชน
สอดคล8องกบแผนงานและม!การด,าเนนกจกรรม ซA"งม!โครงการท!"เปBนประโยชนตอการ
ท,านบ,ารงศลปวฒนธรรมในแผนปฏบตการของประจ,าป_ 2552 คณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตร (6.1-3-2)

3.

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การบรณาการงานด8านท,านบ,ารงศลปวฒนธรรมกบ
ภารกจด8านอ)น" ๆ ตวอยางเชน การสร8างสรรคผลงานศลปะจากการเร!ยนการสอนแล8วน,า
เสนอโดยการจดนทรรศการโครงการศลปวรณ ครงท!" 24 ซA"งเปBนการส)บสานและเผยแพร
ศลปวฒนธรรมตอสาธารณชน (6.1-3-3)

4.

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร สงเสรมการด,าเนนงานด8านศลปะและวฒนธรรมทง
ในระดบชาตและนานาชาต โดยได8จดโครงการสมมนาเชงปฏบตการดนตร! ประจ,าป_
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2552 ซA"งเปBนการแลกเปล!"ยนวฒนธรรมไทย-อเมรกา ของหลกสตรสาขาวชาดนตร!
(6.1-3-4)
5.

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ก,าหนดหร)อสร8างมาตรฐานด8านศลปวฒนธรรมโดย
ผ8เช!"ยวชาญ และม!ผลงานเปBนท!"ยอมรบในระดบชาตหร)อนานาชาต โดยหลกสตรสาขา
วชาศลปกรรมและจตรกรรมได8สงเสรมให8นกศAกษาสงผลงานเข8าประกวดในกจกรรม
ตางๆ เชน การประกวดวาดภาพสมดเลาเร)"อง ของวฒนธรรมจงหวดมหาสารคาม
(6.1-3-5) การประกวดวาดภาพจตรกรรมบญผะเหวดของจงหวดร8อยเอNด (6.1-3-6) และ
การประกวดวาดภาพจตรกรรม “มหศจรรยพนมร8ง”ของวฒนธรรมจงหวดบร!รมย
(6.1-3-7)

6. ม!การเผยแพรและบรการด8านศลปวฒนธรรมในระดบชาตและนานาชาต เชนได8จดให8
นกศAกษาม!การแลกเปล!"ยนเร!ยนร8โดยการเข8ารวมโครงการคายเยาวชนสร8างสรรคผลงาน
ศลปะรวมสมย (ทศนศลปJ) ณ จงหวดเช!ยงราย ส อเมรกา ของหลกสตรสาขาวชา
ศลปกรรมและจตรกรรม (6.1-3-8)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะในป_การศAกษา 2552 คณะฯได8ก,าหนดเปyาหมายการม!ระบบและกลไก
ในการท,านบ,ารงศลปะและวฒนธรรม ไว8ท!"ระดบ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (6.1-3-9)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3 คะแนน

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
6.1-3-1
แผนปฏบตการคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ป_ 2552
6.1-3-2

ตารางโครงการตางๆท!"เก!"ยวข8องกบศลปะและวฒนธรรม

6.1-3-3

สรปการประเมนโครงการศลปวรณ ครงท!" 24

6.1-3-4

โครงการสมมนาเชงปฏบตการดนตร! ประจ,าป_ 2552
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6.1-3-5

โลรางวลการประกวดวาดภาพสมดเลาเร)"อง

6.1-3-6

ภาพรบรางวลการประกวดวาดภาพประเพณ!บญผะเหวด

6.1-3-7

รางวลการประกวดวาดภาพจตรกรรม “มหศจรรยพนมร8ง”

6.1-3-8

ภาพกจกรรมโครงการคายเยาวชนสร8างสรรคผลงานศลปะรวมสมย (ทศนศลปJ)
ณ จงหวดเช!ยงราย ส อเมรกา

6.1-3-9

เปyาหมาย “ตวบงช! 6.1 ม!ระบบกลไกในการท,านบ,ารงศลปวฒนธรรม”
สรปผลก รประเม%นร ยองคประกอบ

องคประกอบ 6

เปB หม ย

ตวบงช! 6.1
ระดบ 6
เฉล!"ยคะแนนองคประกอบ องคประกอบท!" 6
ท!" 6
ม!1 ตวบงช!

ผลก รด เน%น
งน
6

คะแนนก รประเม%นต มเกณฑ
สกอ.
3
3.00

องคประกอบท ๗ ก รบร%ห รและก รจดก ร
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ตวบงช#ท 7.1 : สภ สถ บนใชหลกธรรม ภ%บ ลในก รบร%ห รจดก รและส ม รถผลกดน สถ บนให
แขงขนไดในระดบส กล
เกณฑม ตรฐ น : ขอ
11. สภาสภาบนม!บทบาทส,าคญในการก,าหนดทศทาง ยทธศาสตรและนโยบาย ของสถาบน
2. สภาสถาบนม!การตดตามผลการด,าเนนงานตามภารกจหลกของสถาบนมากกวา ป_ละ 2 ครง
13. ม!การประชมกรรมการสภาสถาบนอยางต",าร8อยละ 80 ของแผน ในการประชม แตละครงม!
2 กรรมการเข8ารวมโดยเฉล!"ยไมน8อยกวาร8อยละ 80 โดยม!การสงเอกสารให8กรรมการสภา
3 สถาบนอยางน8อย 7 วนกอนการประชม
14. สภาสถาบนจดให8ม!การประเมนผลงานของอธการบด!หร)อผ8บรหารสงสดตาม หลกเกณฑ
2 ท!"ตกลงกนไว8ลวงหน8า
5. สภาสถาบนม!การด,าเนนงานโดยใช8หลกธรรมาภบาลและสงเสรมการบรหารงาน โดยใช8
หลกธรรมาภบาลท"วทงองคกร
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,ดา ,าเนนงาน
ไมครบ 4 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนงาน
เทากบ 4 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!ผลการด,าเนนงาน
ครบทกข8อ

ผลก รด เน%นก ร
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบ 5 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!บทบาทส,าคญในการก,าหนดทศทาง
ยทธศาสตรและนโยบายของคณะโดยม!การประชมคณะกรรมการบรหารคณะ และกรรมการประจ,า
คณะฯ และก,าหนดยทธศาสตร และนโยบายคณะฯ รวมกน (7.1-3-1) โดยยAดแผนพฒนาคณภาพการ
ศAกษาระยะ 5 ป_ พ.ศ. 2550-2554 ฉบบปรบปรง 2552 (7.1-3-2)

2. คณะกรรมการประจ,าคณะฯ ตดตามผลการด,าเนนงานตามภารกจหลกของคณะฯ
มากกวาป_ละ 2 ครง ทงป_ม!การประชมทงหมด 6 ครง ยAดตามปฏทนการประชมคณะมนษยศาสตร
และสงคมศาสตรประจ,าป_การศAกษา พ.ศ. 2552 (7.1-3-3) ตดตามผลจากการประชมคณะกรรมการ
บรหารคณะ 2 ครง และสรปผลการประชมคณะกรรมการบรหารคณะ (7.1-3-4) การประชมคณะ
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กรรมการประจ,าคณะ 2 ครงและสรปผลการประชมคณะกรรมการประจ,าคณะ (7.1-3-5) และการ
ประชมคณาจารยประจ,าภาคเร!ยน 2 ครง และสรปผลการประชมคณาจารยประจ,าภาคเร!ยน (7.1-3-6)
และก,าหนดยทธศาสตรและนโยบายในการบรหารงานฝLายตาง ๆ รวมกนมากกวาป_ละ 2 ครง
(7.1-3-7) และได8ออกหนงส)อเชญประชมลวงหน8าเพ)"อพจารณาการด,าเนนงานตามภารกจหลกของ
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!หนงส)อเชญประชมคณะกรรมการบรหารคณะ (7.1-3-8) โดยม!
หนงส)อเชญประชมคณะกรรมการประจ,าคณะ (7.1-3-9) และหนงส)อเชญประชมคณาจารยประจ,า
ภาคเร!ยน (7.1-3-10)
3. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การประชมคณะกรรมการบรหารอยางน8อย ร8อย
ละ 80 โดยยAดตามปฏทนการประชมคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรประจ,าป_การศAกษา พ.ศ.
2552 ม!การประชมทงหมด 6 ครง ตามปฏทน (7.1-3-11) และแตละครงม!คณะกรรมการเข8ารวมโดย
เฉล!"ยไมน8อยกวาร8อยละ 80 ตามจ,านวนผ8เข8ารวมประชมจากรายช)"อผ8มาประชม ทง 6 ครงดงน!
3.1 รายช)อ" ผ8มาประชมคณะกรรมการประจ,าคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
ครงท!" 2/2552 และ ครงท!" 1/2553 (7.1-3-12)
3.2 รายช)อ
" ผ8มาประชมคณะกรรมการบรหารคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรครงท!"
1/2552 และ ครงท!" 1/2553 (7.1-3-13)
3.3 รายช)"อผ8มาประชมคณาจารยประจ,าภาคเร!ยนท!" 1/2552 และ 2/2552 (7.1-3-14)
3.4 รายช)"อผ8มาประชมคณะกรรมการบรหารคณะมนษยศาสตร ครงท!" 1/2552, ครงท!"
2/2552, ครงท!" 1/2553 และครงท!" 2/2553 (7.1-3-15)
4. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร จดท,าแบบประเมนการท,างานของ
ผ8บรหารคณะ (7.1-3-16) และม!ผลการด,าเนนงานในการจดประเมนผลงานของคณบด!และรองคณบด!
ตามหลกเกณฑท!"ตกลงไว8 (7.1-3-17)
5. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!การด,าเนนงานโดยใช8หลกธรรมาภบาลและ
สงเสรมการบรหารงานโดยใช8หลกธรรมาภบาลโดยยAดบนทAกข8อความสวนราชการจาก ส,านกงาน
อธการบด!ประกาศของมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคามเร)"อง การสรรหาคณบด!คณะมนษยศาสตร
และสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม (7.1-3-18) โดยให8คณะใช8หลกเกณฑในการ
สรรหาคณบด!จากประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบด!คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม พ.ศ. 2552 (7.1-3-19) และให8ผ8ม!รายช)"อตามบญช!รายละเอ!ยดแนบ
ท8ายประกาศกรรมการสรรหาคณบด! คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏ
มหาสารคามม!สทธUสรรหาคณบด! (7.1-3-20)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 7.1 สภาสถาบนใช8หลก
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ธรรมาภบาลในการบรหารจดการและสามารถผลกดน สถาบนให8 แขงขนได8ในระดบสากล”
ไว8ท!"ระดบ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.1-3-21)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปB หม ย

ร ยก รเอกส รอ งอ%ง
7.1-3-1 แผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_ (2550-2554) ฉบบปรบปรง 2552
7.1-3-2 แผนพฒนาคณภาพการศAกษาระยะท!" 10 พ.ศ. 2550-2554
7.1-3-3 ปฏทนการประชมคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรประจ,าป_การศAกษา พ.ศ. 2552
7.1-3-4 การประชมคณะกรรมการบรหารคณะ 2 ครง และสรปผลการประชม
คณะกรรมการบรหารคณะ
7.1-3-5 การประชมคณะกรรมการประจ,าคณะ 2 ครงและสรปผลการประชม
คณะกรรมการประจ,าคณะ
7.1-3-6 การประชมคณาจารยประจ,าภาคเร!ยน 2 ครง และสรปผลการประชมคณาจารย
ประจ,าภาคเร!ยน
7.1-3-7 ยทธศาสตรและนโยบายในการบรหารงานของฝLายตาง ๆ ในคณะ
7.1-3-8 หนงส)อเชญประชมคณะกรรมการบรหารคณะ
7.1-3-9 หนงส)อเชญประชมคณะกรรมการประจ,าคณะ
7.1-3-10 หนงส)อเชญประชมคณาจารยประจ,าภาคเร!ยน
7.1-3-11 ปฏทนการประชมคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรประจ,าป_การศAกษา พ.ศ.
2552 (7.1-3-3)
7.1-3-12 รายช)อ" ผ8มาประชมคณะกรรมการประจ,าคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรครง
ท!" 2/2552 และ ครงท!" 1/2553
7.1-3-13
7.1-3-14
7.1-3-15
7.1-3-16

รายช)"อผ8มาประชมคณะกรรมการบรหารคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรครงท!"
1/2552 ครงท!" 1/2553และครงท!" 2/2553
รายช)"อผ8มาประชมคณาจารยประจ,าภาคเร!ยนท!" 1/2552 และ 2/2552
แบบประเมนการท,างานของผ8บรหารคณะ
ผลการด,าเนนงานในการจดประเมนผลงานของคณบด!และรองคณบด!

103

7.1-3-17

บนทAกข8อความสวนราชการจาก ส,านกงานอธการบด!ประกาศของมหาวทยาลย
ราชภฏมหาสารคามเร)"อง การสรรหาคณบด!คณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม
7.1-3-18 หลกเกณฑในการสรรหาคณบด!จากประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบด!คณะ
มนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม พ.ศ. 2552
7.1-3-19
รายช)อ" ตามบญช!รายละเอ!ยดแนบท8ายประกาศกรรมการสรรหาคณบด! คณะ
มนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม
7.1.3.20 เปyาหมายของตวบงช!ท!" 7.1 สภาสถาบนใช8หลกธรรมาภบาลในการบรหาร
จดการและสามารถผลกดน สถาบนให8 แขงขนได8ในระดบสากล
ตวบงช#ท 7.2 : ภ วะผน ของผบร%ห รทกระดบในสถ บน
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!กระบวนการสรรหาผ8บรหารท!"เปBนระบบโปรงใส ตรวจสอบได8
2. ผ8บรหารด,าเนนการบรหารด8วยหลกธรรมาภบาล และใช8ศกยภาพภาวะผ8น,าท!"ม!อยโดย
ค,านAงถAงประโยชนของสถาบนและผ8ม!สวนได8สวนเส!ย
3. ม!กระบวนการประเมนศกยภาพและผลการปฏบตงานของผ8บรหารท!"ชดเจนและเปBนท!"
ยอมรบในสถาบน
14. ม!การจดท,าแผนและกลไกการพฒนาศกยภาพของผ8บรหารตามผลการประเมนและ
2 ด,าเนนการตามแผนอยางครบถ8วน
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,ดา ,าเนนงาน
ไมครบ 3 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนงาน
เทากบ 3 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!ผลการด,าเนนงาน
ครบทกข8อ

ผลก รด เน%นก ร
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบ 7 ตาม
เกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!กระบวนการสรรหาผ8บรหารท!"เปBนระบบ
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โปรงใส ตรวจสอบได8ใช8หลกธรรมาภบาลโดยยAดบนทAกข8อความสวนราชการจาก ส,านกงาน
อธการบด!ประกาศของมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคามเร)"อง การสรรหาคณบด!คณะมนษยศาสตร
และสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม (7.2-3-1) โดยให8คณะใช8หลกเกณฑในการ
สรรหาคณบด!จากประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบด!คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม พ.ศ. 2552 (7.2-3-2) และให8ผ8ม!รายช)"อตามบญช!รายละเอ!ยดแนบ
ท8ายประกาศกรรมการสรรหาคณบด! คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏ
มหาสารคามม!สทธUสรรหาคณบด! (7.2-3-3)
2. ผ8บรหารคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรด,าเนนการบรหารด8วยหลกธรรมาภบาล
และใช8ศกยภาพภาวะผ8น,าท!"ม!อยโดยค,านAงถAงประโยชนของสถาบนและผ8ม!สวนได8สวนเส!ยโดยใช8
ประกาศคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรเร)"อง ประกาศรบสมครบคลเพ)"อบรรจเปBนพนกงานใน
สถาบนอดมศAกษาสงกดคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (7.2-3-4)
3. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!กระบวนการประเมนศกยภาพและผลการปฏบต
งานของผ8บรหารท!"ชดเจน โดยแจกแบบสอบถามประเมนการปฏบตงานของผ8บรหาร
(7.2-3-5) และได8แจ8งผลการประเมนไปยงประธานหลกสตรทกหลกสตรแจ8งให8คณาจารยใน
หลกสตรทราบ (7.2-3-6)
4. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8จดท,าแผนและกลไกลการพฒนาศกยภาพของ
ผ8บรหารตามผลการประเมน (7.2-3-7) ม!ปฏทนกจกรรมคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
(7.2-3-8) และม!การสรปผลการด,าเนนงานตามแผนอยางครบถ8วนตามโครงการท!"ก,าหนด เชน
รายงานการจดโครงการการแขงขนก!ฬาหลวยหลายเกมส วนศกรท!" 14 มกราคม 2553 ณ บรเวณ
สนามก!ฬา 2 (7.2-3-9) สรปรายงานผลการด,าเนนงานโครงการสมมนาเชงปฏบตการ เร)"อง สอน
สนก เปBนสขด8วยวชาการ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (7.2-3-10) รายงานโครงการประชมเชง
ปฏบตการทบทวนและปรบปรงแผนพฒนาการศAกษา วนพธท!" 16 กนยายน 2552 (7.2-3-11) ความ
พAงพอใจของผ8ใช8บณฑตตอคณลกษณะท!"พAงประสงคของบณฑตคณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ป_การศAกษา 2546-2547 (7.2-3.12)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 7.2 ภาวะผ8น,าของผ8บรหารทก
ระดบในสถาบน ” ไว8ท!"ระดบ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.2-3-13)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
3
บรรลเปB หม ย
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ร ยก รเอกส รอ งอ%ง
7.2.3.1
บนทAกข8อความสวนราชการจาก ส,านกงานอธการบด!ประกาศของมหาวทยาลยราช
ภฏมหาสารคามเร)"อง การสรรหาคณบด!คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม
7.2-3-2
หลกเกณฑในการสรรหาคณบด!จากประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบด!คณะ
มนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม พ.ศ. 2552
7.2-3-3
รายช)อ" ตามบญช!รายละเอ!ยดแนบท8ายประกาศกรรมการสรรหาคณบด! คณะ
มนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม
7.2-3-4
ประกาศรบสมครบคลเพ)"อบรรจเปBนพนกงานในสถาบนอดมศAกษาสงกดคณะ
มนษยศาสตรและสงคมศาสตร
7.2-3-5
แบบสอบถามประเมนการปฏบตงานของผ8บรหาร
7.2-3-6
บนทAกข8อความ เร)"อง แจ8งผลการประเมนผ8บรหาร
7.2-3-7
ค,าส"งมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคามท!" 0132/2552 เร)"อง ให8ไปราชการไปราชการ
และออกนอกเขตจงหวด
7.2-3-8
ม!ปฏทนกจกรรมคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประจ,าป_การศAกษา พ.ศ. 255
7.2-3-9
รายงานการจดโครงการการแขงขนก!ฬาหลวยหลายเกมส วนศกรท!" 14 มกราคม
2553 ณ บรเวณสนามก!ฬา 2
7.2-3-10
สรปรายงานผลการด,าเนนงานโครงการสมมนาเชงปฏบตการ เร)"อง สอน
สนก เปBนสขด8วยวชาการ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
7.2-3-11 รายงานโครงการประชมเชงปฏบตการทบทวนและปรบปรงแผนพฒนาการศAกษา
วนพธท!" 16 กนยายน 2552
7.2-3-12 ความพAงพอใจของผ8ใช8บณฑตตอคณลกษณะท!"พAงประสงคของบณฑตคณะ
มนษยศาสตรและ สงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ป_การศAกษา
2546-2547
7.2-3-13
เปyาหมายของตวบงช!ท!" 7.2 ภาวะผ8น,าของผ8บรหารทกระดบในสถาบน

ตวบงช#ท 7.3 : มก รพฒน สถ บนสองคก รเรยนร
ชน%ดตวบงช# : กระบวนก ร

106

เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
11. ม!การทบทวนและจดท,าแผนการจดการความร8 เพ)"อมงสองคกรแหงการเร!ยนร8และ
ประชาสมพนธเผยแพรให8ประชาคมของสถาบนรบทราบ
1
2. ม!การด,าเนนการตามแผนจดการความร8และประสบความส,าเรNจตามเปyาหมายไมน8อย
0
กวาร8อยละ 50
1 3. ม!การด,าเนนการตามแผนจดการความร8และประสบความส,าเรNจตามเปyาหมาย ร8อยละ 100
4. ม!การตดตามประเมนผลความ ส,าเรNจของการจดการความร8
5. ม!การน,าผลการประเมนไปปรบใช8ในการพฒนากระบวนการจดการความร8ให8เปBน
สวนหนA"งของกระบวนงานปกตและปรบปรงแผนการจดการความร8
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,ดา ,าเนนงาน
ไมครบ 3 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนงาน
เทากบ 3 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!ผลการด,าเนนงาน
ครบทกข8อ

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบ 5 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การทบทวนและจดท,าแผนการจดการความร8
เพ)"อมงสองคกรแหงการเร!ยนร8และประชาสมพนธเผยแพรให8ประชาคมของคณะรบทราบผาน
ประธานหลกสตร (7.3-3-1) และผานเวNบไซตของคณะ (73.3-2)
2. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การด,าเนนการตามแผนจดการความร8และ
ประสบความส,าเรNจตามเปyาหมาย ไมน8อยกวาร8อยละ 50 โดยฝLายแผนได8ขออนญาตจดโครงการพฒนา KM
(7.3-3-3)โดยเชญคณาจารยและเจ8าหน8าท!" เข8ารวมโครงการ (7.3-3-4) คดเปBนร8อยละ 100 (7.3-3-5)
3. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การด,าเนนการตามแผนจดการความร8และ
ประสบความส,าเรNจตามเปyาหมาย ร8อยละ 100 โดยฝLายแผนได8ขออนญาตจดโครงการพฒนา KM (7.
3-3-6)โดยเชญคณาจารยและเจ8าหน8าท!" เข8ารวมโครงการ(7.3-3-7) คดเปBนร8อยละ 100 (7.3-3-8)
4. ม!การตดตามประเมนผลความ ส,าเรNจของการจดการความร8จากรายงาน แผนพฒนาการ
ศAกษาระยะ 5 ป_ (2550-2554) ฉบบปรบปรง
5. ม!การน,าผลการประเมนไปปรบใช8ในการพฒนากระบวนการจดการความร8ให8เปBนสวน
หนA"งของกระบวนงานปกตและปรบปรงแผนการจดการความร8 โดยน,าแผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_
(2550-2554) ฉบบปรบปรง 2552 (7.3-3-10)
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ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 7.3 ม!การพฒนาสถาบนส
องคการเร!ยนร8 ” ไว8ท!"ระดบ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.2-3-11)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปB หม ย

ร ยก รเอกส รอ งอ%ง
7.3-3-1 แผนปฏบตการ คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
7.3-3-2 เวNบไซตของคณะ
7.3-3-3
โครงการพฒนา KM
7.3-3-4 หนงส)อเชญประชม KM
7.3-3-5
รายงานโครงการพฒนา KM
7.3-3-6 โครงการพฒนา KM (7.3-3-3)
7.3-3-7
หนงส)อเชญประชม KM (7.3-3-4)
7.3-3-8
รายงานโครงการพฒนา KM (7.3-3-5)
7.3-3-9
แผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_ (2550-2554) ฉบบปรบปรง 2552
7.3-3-10 แผนปฏบตการ ประจ,าป_ 2553
7.3-3-11 เปyาหมายของตวบงช!ท!" 7.3 ม!การพฒนาสถาบนสองคการเร!ยนร8

ตวบงช#ท 7.4 : มระบบและกลไกในก รบร%ห รทรพย กรบคคลเพFอพฒน และธ รงรกษ ไวให
บคล กรมคณภ พและประส%ทธ%ภ พ
ชน%ดตวบงช# : กระบวนก ร
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เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
11. ม!การจดท,าแผนการบรหารทรพยากรบคคลท!"เปBนรปธรรม ภายใต8การวเคราะหข8อมลเชงประจกษ
2. ม!ระบบและกลไกในการบรหารทรพยากรบคคลท!"เปBนการสงเสรมสมรรถนะในการ
ปฏบตงาน เชน การสรรหา การจดวางคนลงต,าแหนง การก,าหนดเส8นทางเดนของ
ต,าแหนงการ สนบสนนเข8ารวมประชม ฝ?กอบรมและหร)อเสนอผลงานทางวชาการ การ
ประเมนผลการปฏบตงาน มาตรการสร8างขวญก,าลงใจ มาตรการลงโทษ รวมทงการ
พฒนา และรกษาบคลากรท!"ม!คณภาพ
3. ม!ระบบสวสดการและเสรมสร8างสขภาพท!"ด! และสร8างบรรยากาศท!"ด!ให8บคลากรท,างานได8
อยางม!ประสทธภาพและอยอยางม!ความสข
4. ม!ระบบสงเสรมสนบสนนบคลากรท!"ม!ศกยภาพสงให8ม!โอกาสประสบความส,าเรNจและ
ก8าวหน8าในอาช!พอยางรวดเรNวตามสายงาน
5. ม!การประเมนความพAงพอใจของบคลากรทกระดบอยางเปBนระบบ
6. ม!การน,าผลการประเมนความพAงพอใจเสนอผ8บรหารระดบสง และม!แนวทางในการ
ปรบปรงพฒนาเพ)"อให8ด!ขนA
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,ดา ,าเนนงาน
ไมครบ 3 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนงาน
เทากบ 3 - 4 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!ผลการด,าเนนงาน
เทากบหร)อมากกวา 5 ข8อแรก

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบ 6 ตาม
เกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การจดท,าแผนการบรหารทรพยากรบคคลท!"เปBน
รปธรรม ภายใต8การวเคราะหข8อมลเชงประจกษ โดยยAดกรอบอตราก,าลงของคณะ (7.4-3-1) และ
โดยให8แตละหลกสตรจดท,ากรอบอตราก,าลงเพ)"อขออตราเพ"ม หลกสตรบรรณารกษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตรขอจ8างอาจารยอตราจ8าง (7.4-3-2) และฝLายวชาการคณะได8ท,าบนทAกข8อความถAง
อธการบด! ขออนญาตจ8างอตราจ8างบคลากรเพ"ม (7.4-3-3)
2. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ระบบและกลไกในการบรหารทรพยากรบคคล
ท!"เปBนการสงเสรมสมรรถนะในการปฏบตงาน ได8แก การสรรหา การจดวางคนลงต,าแหนง การ
ก,าหนดเส8นทางเดนของต,าแหนงการ สนบสนนเข8ารวมประชม ฝ?กอบรมและหร)อเสนอผลงานทาง
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วชาการการประเมนผลการปฏบตงาน มาตรการสร8างขวญก,าลงใจ มาตรการลงโทษ รวมทงการ
พฒนา และรกษาบคลากรท!"ม!คณภาพ โดยขออนญาตประกาศรบสมครเจ8าหน8าท!"บรหารงานท"วไป
(7.4-3-4) อาศยประกาศคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร เร)อ" งรบสมครสอบคดเล)อกบคคลเพ)"อ
บรรจเปBนพนกงานในสถาบนอดมศAกษา สงกดคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ครงท!" 4/2552
(7.4-3-5) คณะม!นโยบายสนบสนนให8บคลากรเข8ารวมประชม ฝ?กอบรมและหร)อเสนอผลงานทาง
วชาการการประเมนผลการปฏบตงาน มาตรการสร8างขวญก,าลงใจ ดงสถตการไปราชการเพ)"ออบรม
สมมนาของบคลากรคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ป_งบประมาณ พ.ศ. 2552 (7.4-3-6) ตวอยาง
หนงส)อค,าส"งมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ท!" 0710/2553 เร)อ" ง ให8ขา8 ราชการไปราชการและนอก
เขตจงหวด (7.4-3-7)
3. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ระบบสวสดการและเสรมสร8างสขภาพท!"ด! และ
สร8างบรรยากาศท!"ด!ให8บคลากรท,างานได8อยางม!ประสทธภาพและอยอยางม!ความสข จากบนทAก
ข8อความขอความอนเคราะหปรบปรงห8องเร!ยนและห8องท,างานให8สวยงาม และนาสนใจ (7.4-3-8)
บนทAกข8อความ เร)"องขอความอนเคราะหซอมเคร)"องปรบอากาศ (7.4-3-9) บนทAกข8อความ เร)"องขอ
อนญาตซ)อเคร)"องปรบอากาศ (7.4-3-10) บนทAกข8อความ เร)"องขอซอมแซมอาคารสโมสรอาจารยเกา
(7.4-3-11)
4. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ระบบสงเสรมสนบสนนบคลากรท!"ม!ศกยภาพสง
ให8ม!โอกาสประสบความส,าเรNจและก8าวหน8าในอาช!พอยางรวดเรNวตามสายงาน เหNนได8จากบคลากรใน
คณะขออนญาตศAกษาตอ ของนางประภาว! อคฮาดศร! (7.4-3-12) หลงจากส,าเรNจการศAกษาได8ม!การขอ
ปรบวฒการศAกษา ของนายจนดา แกนสมบต (7.4-3-13)
5. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การน,าผลการประเมนความพAงพอใจเสนอ
ผ8บรหารระดบสง และม!แนวทางในการปรบปรงพฒนาเพ)"อให8ด!ขนโดยสร8
A
างแบบสอบถามประเมน
ผลความพAงพอใจของผ8ใช8บรการส,านกงานคณบด! (7.4-3-14) และได8สรปผลความพAงพอใจของผ8ใช8
บรการส,านกงานคณบด! (7.4-3-15)
6. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การน,าผลการประเมนความพAงพอใจเสนอผ8บรหาร
ระดบสง และม!แนวทางในการปรบปรงพฒนาเพ)"อให8ด!ขนจากการรายงานผลการประเมนความ
A
พAงพอใจของผ8ใช8บรการส,านกงานคณบด!ถAงคณบด!ได8ทราบผล (7.4-3-16) และได8จดประชม
เพ)"อหาแนวทางในการปรบปรงพฒนาให8ด!ขนA (7.4-3-17)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 7.4 ม!ระบบและกลไกในการ
บรหารทรพยากรบคคลเพ)"อพฒนาและธ,ารงรกษาไว8ให8บคลากรม!คณภาพและประสทธภาพ”
ไว8ท!"ระดบ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.4-3-18)
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ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปB หม ย

ร ยก รเอกส รอ งอ%ง
7.4-3-1
กรอบอตราก,าลง พ.ศ. 2553-2556 (ระยะ 4 ป_)
7.4-3-2 บนทAกข8อความหลกสตรสาขาวชาบรรณารกษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ขอจ8าง
อาจารยอตราจ8าง
7.4-3-3 บนทAกข8อความขออนญาตจ8างอตราจ8างเพ"ม จ,านวน 16 อตรา
7.4-3-4 บนทAกข8อความขออนญาตประกาศรบสมครเจ8าหน8าท!"บรหารงานท"วไป
7.4-3-5 ประกาศคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร เร)อ" งรบสมครสอบคดเล)อกบคคลเพ)"อ
บรรจ
เปBนพนกงานในสถาบนอดมศAกษา สงกดคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ครงท!" 4/2552
7.4-3-6 สถตการไปราชการเพ)"ออบรมสมมนาของบคลากรคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
ป_งบประมาณ พ.ศ. 2552
7.4-3-7 ค,าส"งมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ท!" 0710/2553 เร)"อง ให8ข8าราชการไปราชการและ
นอกเขตจงหวด
7.4-3-8 บนทAกข8อความ ขอความอนเคราะหของฝLายวชาการคณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตร
7.4-3-9 บนทAกข8อความ เร)"องขอความอนเคราะหซอมเคร)"องปรบอากาศ
7.4-3-10 บนทAกข8อความ เร)"องขออนญาตซ)อเคร)"องปรบอากาศ
7.4-3-11 บนทAกข8อความ เร)"องขอ ซอมแซมอาคารสโมสรอาจารยเกา
7.4-3-12 บนทAกข8อความ มส.พเศษ/52 เร)อ" งขออนญาตศAกษาตอ
7.4-3-13 บนทAกข8อความขอปรบวฒการศAกษา
7.4-3-14 แบบสอบถามความพAงพอใจของผ8ใช8บรการส,านกงานคณบด! คณะมนษศาสตรและ
สงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ประจ,าป_การศAกษา 2552
7.4-3-15 ผลประเมนความพAงพอใจของผ8ใช8บรการส,านกงานคณบด! คณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏมหาสารคาม ประจ,าป_การศAกษา 2552
7.4-3-16 บนทAกข8อความ มส.พเศษ /2553 ขอสงรายงานผลประเมนความพAงใจของผ8ใช8บรการ
ส,านกงานคณบด! คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏ
มหาสารคาม ประจ,าป_การศAกษา 2552

111
7.4.3.17
7.4.3.18

บนทAกรายงานการประชมบคลากรในคณะมนษยศาสตร ครงท!" 1/2553
เปyาหมายตวบงช! 7.4 ม!ระบบและกลไกในการบรหารทรพยากรบคคลเพ)"อพฒนาและ
ธ,ารงรกษาไว8ให8บคลากรม!คณภาพและประสทธภาพ

ตวบงช#ท 7.4.1 : รอยละของอ จ รยประจ ทเข รวมประชมว%ช ก รหรFอน เสนอผลง น
ว%ช ก รท#งในประเทศและต งประเทศ
ตวบงช# : ผลผล%ต
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
คะแนน 2
ร8อยละ 1 - 34
ร8อยละ 35 - 49

คะแนน 3
เทากบหร)อมากกวา ร8อยละ 50

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!แผนปฏบตการในการสงเสรม
ให8อาจารยประจ,าเข8ารวมประชมวชาการหร)อน,าเสนอผลงานวชาการ ทงในประเทศและ
ตางประเทศ (7.4.1-3-1) และม!การด,าเนนการตามแผนปฏบตการ และประเมนผลการ
ด,าเนนงานทกโครงการตรงตามตวช!วดความส,าเรNจของโครงการ ภายในระยะเวลา 15 วน
(7.4.1.3.2) คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!อาจารยท!"เข8ารวมประชมวชาการหร)อน,าเสนอ
ผลงานวชาการทงในประเทศและตางประเทศ ทงหมด 47 คน (7.4.1-3-3) จากจ,านวนอาจารย
ประจ,าทงหมด 88.5 คน (7.4.1-3-4) คดเปBนร8อยละ
47
88.5

x 100 = 53.11

ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 7.4.1 ร8อยละของ
อาจารยประจ,าท!"เข8ารวมประชมวชาการหร)อน,าเสนอผลงาน” ไว8ท!"ร8อยละ 50 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. (7.4.1-3-5)
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ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สมศ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปB หม ย

ร ยก รเอกส รอ งอ%ง
7.4.1-3-1 แผนปฏบตการคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
7.4.1-3-2 รายงานการประชมคณาจารยประจ,าภาคเร!ยนท!" 2/2552
7.4.1-3-3 สถตการไปราชการป_ 2551
7.4.1-3-4 ตารางแสดงจ,านวนคณาจารยของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
7.4.1-3-5 เปyาหมายของตวบงช!ท!" 7.4.1 ร8อยละของอาจารยประจ,าท!"เข8ารวมประชมวชาการหร)อ
น,าเสนอผลงาน

ตวบงช#ท 7.4.2 : รอยละของบคล กรประจ ส ยสนบสนนทไดรบก รพฒน คว มรและ
ทกษะในว%ช ชพ ท#งในประเทศและต งประเทศ
ชน%ดตวบงช# : ผลผล%ต
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ร8อยละของบคลากรประจ,าสาย
สนบสนนท!"ได8รบการพฒนา
ความร8 และทกษะในวชาช!พ
ทงในประเทศและตางประเทศ
เทากบ 1 - 44

ผลก รด เน%นง น

คะแนน 2
ร8อยละของบคลากรประจ,าสาย
สนบสนนท!"ได8รบการพฒนา
ความร8 และทกษะในวชาช!พ
ทงในประเทศและตางประเทศ
เทากบ 45 - 69

คะแนน 3
ร8อยละของบคลากรประจ,าสาย
สนบสนนท!"ได8รบการพฒนา
ความร8 และทกษะในวชาช!พ
ทงในประเทศและตางประเทศ
เทากบหร)อมากกวา 70
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ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!บคลากรประจ,าสายสนบสนน
จ,านวน 15 คน (7.4.2-3-1) ม!จ,านวนบคลากรประจ,าสายสนบสนนท!"ได8รบการพฒนาความร8และ
ทกษะในวชาช!พทงในและตางประเทศ จ,านวน 12 คน คดเปBนร8อยละ 80 (12x100/15) (7.4.2-3-2)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช! 7.4.2 ร8อยละของบคลากรประจ,า
สายสนบสนนท!"ได8รบการพฒนาความร8และทกษะในวชาช!พทงในประเทศและตางประเทศ” ไว8ท!"
ร8อยละ 70 ตามเกณฑมาตรฐาน สมศ. (7.4.2- 3-3)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สมศ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
7.4.2-3-1
ตารางสรปการเข8ารวมอบรมสมมนาของบคลากรสายสนบสนน
7.4.2-3-2
ตารางสรปจ,านวนบคลากรสายสนบสนน
7.4.2-3-3
เปyาหมายตวบงช!ท!" 7.4.2 ร8อยละของบคลากรประจ,าสายสนบสนนท!"ได8รบการ
พฒนาความร8และทกษะในวชาช!พ ทงในประเทศและตางประเทศ

ตวบงช#ท 7.5 : ศกยภ พของระบบฐ นขอมลเพFอก รบร%ห ร ก รเรยนก รสอน และก รว%จย
ชน%ดตวบงช# : ปUจจยน เข
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
11. ม!นโยบายในการจดท,าระบบฐานข8อมลเพ)"อการตดสนใจ
2. ม!ระบบฐานข8อมลเพ)"อการตดสนใจ
3. ม!การประเมนประสทธภาพและความปลอดภยของระบบฐานข8อมล
4. ม!การประเมนความพAงพอใจของผ8ใช8ฐานข8อมล
5. ม!การน,าผลการประเมนในข8อ 3 และ 4 มาปรบปรงระบบฐานข8อมล
6. ม!การเช)อ" มโยงระบบฐานข8อมลของสถาบนผานระบบเคร)อขายกบส,านกงาน
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คณะกรรมการการอดมศAกษาตามรปแบบมาตรฐานท!"ก,าหนด
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
มก รด เน%นก รไมครบ
2 ขอแรก

คะแนน 2
มก รด เน%นก ร
2 ขอแรก

คะแนน 3
มก รด เน%นก รอย งนอย
3 ขอแรก

ผลก รด เน%นง น
ในป_งบประมาณ 2552 คณะมนษยศาสตรฯ ม!ผลงานผานระดบ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. ค)อ
1. ม!นโยบายในการจดท,าระบบฐานข8อมล โดยคณะฯ ได8จดท,าแผนปฏบตราชการ ป_ 2552
และได8จดท,าโครงการจดท,าฐานข8อมลงานส,านกงานคณะฯ เพ)"อวเคราะหและจดระบบสารสนเทศ
ส,าหรบการบรหาร (7.5-3-1)
2. ม!ระบบฐานข8อมลโดยคณะฯ ได8ท,า Website คณะมนษยฯ http:/human.rmu.ac.th (7.5-3-2)
3. ม!การประเมนประสทธภาพและความปลอดภยของระบบฐานข8อมล คณะได8มอบหมาย
และก,าหนดภาระงานบคลากรโดยม!เจ8าหน8าท!"ดแลห8องปฏบตการคอมพวเตอรของคณะและระบบ
ฐานข8อมล (7.5-3-3)
4. ม!การประเมนความพAงพอใจของผ8ใช8ฐานข8อมล ได8ม!การประเมนความพAงพอใจโดยผ8เข8า
ใช8งาน Website ของคณะฯ (7.5-3-4)
ก รบรรลเปB หม ย
ไมบรรลเปyาหมาย เพราะคณะ ก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 7.5 : ศกยภาพของระบบ
ฐานข8อมลเพ)"อการบรหาร การเร!ยนการสอน และการวจย” ไว8ท!"ระดบ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
( 7.5-3-5)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
ไมบรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
7.5-3-1
แผนปฏบตการ ประจ,าป_ 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
7.5-3-2
Web site คณะมนษยศาสตรฯ : http://human.rmu.ac.th
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7.5-3-3
7.5-3-4
7.5-3-5

การก,าหนดภาระงานบคลากร
แบบประเมนความพAงพอใจของผ8ใช8ฐานข8อมล
เปyาหมายตวบงช!ท!" 7.5 ศกยภาพของระบบฐานข8อมลเพ)"อการบรหาร การ
เร!ยนการสอน และการวจย

ตวบงช#ท 7.6 : ระดบคว มส เรQจในก รเปVดโอก สใหบคคลภ ยนอกเข ม มสวนรวมใน
ก รพฒน สถ บนอดมศ0กษ
ชน%ดตวบงช# : ผลผล%ต
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
11. ม!การเปPดเผยข8อมลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาท เอกสาร
2 ส"งพมพ เวNบไซด นทรรศการ
12. ม!ระบบการรบฟVงความคดเหNนของประชาชนผานชองทางท!"เปPดเผยและเปBนท!"รบร8กนโดย
2 ท"วอยางน8อย 3 ชองทาง
13. ม!การน,าความคดเหNนของประชาชนไปประกอบการบรหารงาน โดยม!เจ8าหน8าท!"รบผดชอบ
2 และม!การด,าเนนงานอยางเปBนรปธรรม
14. ม!ท!"ปรAกษาท!"มาจากภาคประชาชน ทงท!"เปBนทางการและไมเปBนทางการ และม!การด,าเนน
2 กจกรรมรวมกนอยางตอเน)"องและชดเจน เชน จดประชมรวมกนอยางน8อยป_ละ 2 ครง
15. ม!กระบวนการหร)อกลไกการตดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
มก รด เน%นก รไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มก รด เน%นก ร
3-4 ขอ

คะแนน 3
มก รด เน%นก ร
ครบทกขอ

ผลก รด เน%นง น
ในป_งบประมาณ 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบ 5 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. ค)อ
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คณะมนษยศาสตรม!การเปPดเผยข8อมลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทาง
ตาง ๆดงน!ค)อ คณะฯ ได8จดท,าชอพะยอมสาร ซA"งเปBนจดหมายขาวเพ)"อเผยแพรข8อมลของคณะฯ
(7.6-3-1) คณะได8ด,าเนนรายการวทยช)"อรายการ “มนษยศาสตรราชภฏเพ)"อชมชน” ทางสถาน!วทย
กระจายเส!ยงแหงประเทศไทยจงหวดมหาสารคามระบบ F.M. 106.5 MHz (7.6-3-2) คณะฯ ได8จดท,า
วารสารชอพะยอมสารซA"งเปBนวารสารรายป_ของคณะฯ (7.6-3-3) นอกจากน!คณะฯ ได8จดท,า Website
ของคณะฯ เพ)"อเปBนชองทางเผยแพรข8อมลขาวสารสสาธารณชน (7.6-3-3)
2. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ระบบการรบฟVงความคดเหNนของนกศAกษาและ
ประชาชนท"วไป โดยจดให8ม!ต8แสดงความคดเหNนประจ,าคณะ (7.6.3.5) และประชาชนสามารถแสดง
ความคดเหNนโดยผานรายการวทย “มนษยศาสตรราชภฏเพ)"อชมชน” F.M. 106.5 MHz (7.3-3-6)
นอกจากน!ยงเปPดให8แสดงความคดเหNนผานชองทาง Website ของคณะฯ (7.6-3-7)
3. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8ก,าหนดภาระงานให8บคลากรสายสนบสนน
รบผดชอบอยางเปBนรปธรรม (7.6-3-8)
4. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8แตงตงคณะกรรมการประจ,าคณะมนษยศาสตร
และสงคมศาสตร โดยได8แตงตงบคคลภายนอกเปBนคณะกรรมการผ8ทรงคณวฒประจ,าคณะฯ
(7.6-3-9)
5. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!กระบวนการตดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
โดยม!การประชมคณะกรรมการประจ,าคณะในการพจารณาเร)"องตางๆ เชน วาระพจารณาอนมตการ
ส,าเรNจการศAกษา จดประชมวนท!" 18 มถนายน 2552 (7.6-3-10) และม!การจดประชมคณะกรรมการประ
จ,าคณะฯ เพ)"อพจารณาในเร)อ" งตาง ๆ โดยจดประชมวนท!" 17 ม!นาคม 2553 (7.6-3-11)
1.

ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะ ก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 7.6 ระดบความส,าเรNจในการ
เปPดโอกาสให8บคคลภายนอกเข8ามาม!สวนรวมในการพฒนาสถาบนอดมศAกษา” ไว8ท!"ระดบ 5 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. (7.6 -3-12)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
7.6-3-1
ชอพะยอมสาร
7.6-3-2
รายการวทย“มนษยศาสตรราชภฏเพ)"อชมชน”
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7.6-3-3
7.6-3-4
7.6-3-5
7.6-3-6
7.6-3-7
7.6-3-8
7.6-3-9
7.6-3-10
7.6-3-11
7.6-3-12

วารสารชอพะยอม
Website คณะฯ
ต8แสดงความคดเหNน
รายการวทย“มนษยศาสตรราชภฏเพ)"อชมชน”
Website คณะฯ
การก,าหนดภาระงานบคลากร
ค,าส"งสภามหาวทยาลยราชภฏมหาสารคามท!" 004/2553
รายงานการประชมคณะกรรมการประจ,าคณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตร วนท!" 18 มถนายน 2552
รายงานการประชมคณะกรรมการประจ,าคณะมนษยศาสตรและ
สงคมศาสตรวนท!" 17 ม!นาคม 2552
เปyาหมายตวบงช!ท!" 7.6 ระดบความส,าเรNจในการเปPดโอกาสให8
บคคลภายนอกเข8ามาม!สวนรวมในการพฒนาสถาบนอดมศAกษา

ตวบงช#ท 7.7 : รอยละของอ จ รยประจ ทไดรบร งวลผลง นท งว%ช ก รหรFอว%ช ชพใน ระดบ
ช ต%หรFอน น ช ต%
ชน%ดตวบงช# : ผลผล%ต
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ร8อยละ 0.1 - 0.99

คะแนน 2
ร8อยละ 1 - 1.99

คะแนน 3
มากกวาหร)อเทากบร8อยละ 2

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!อาจารยท!"ได8รบรางวลผลงานทาง
วชาการหร)อวชาช!พในระดบชาต หร)อนานาชาต จ,านวน 1 คน (7.7-2-1) (7.7-2-2) ม!อาจารยประจ,า
คณะจ,านวน 88.5 คดเปBนร8อยละ 1.12 ( 1x100/88.5) (7.7-2-3)
ก รบรรลเปB หม ย
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ไมบรรลเปyาหมาย เพราะคณะ ก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 7.7 ร8อยละของอาจารย
ประจ,าท!"ได8รบรางวลผลงานทางวชาการหร)อวชาช!พใน ระดบชาตหร)อนานาชาต” ไว8ท!"ร8อยละ 4
ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.( 7.7-2-4)
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
2

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
ไมบรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
7.7-2-1
บนทAกข8อความเร)"อง การได8รบรางวลชมเชยประกวดบทความในหวข8อ “ชอสะอาด”
7.7-2-2
เก!ยรตบตรจากส,านกงานคณะกรรมการปyองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต
7.7-2-3
รายช)อ" อาจารยคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประจ,าป_ 2552
7.7-2-4
เปyาหมายตวบงช!ท!" 7.7 ร8อยละของอาจารยประจ,าท!"ได8รบรางวลผลงาน
ทางวชาการหร)อวชาช!พใน ระดบชาตหร)อนานาชาต
ตวบงช#ท 7.8 : มก รน ระบบบร%ห รคว มเสยงม ใชในกระบวนก รบร%ห รก รศ0กษ
ชน%ดตวบงช# : กระบวนก ร
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
11. ม!การแตงตงคณะกรรมการหร)อคณะท,างานบรหารความเส!"ยง โดยม!ผ8บรหารระดบสงและ
2 ตวแทนท!"รบผดชอบพนธกจหลกของสถาบนรวมเปBนคณะกรรมการหร)อคณะท,างานโดย
3 ผ8บรหารระดบสงต8องม!บทบาทส,าคญในการก,าหนดนโยบายหร)อแนวทางในการบรหาร
4 ความเส!"ยง
12. ม!การวเคราะห และระบปVจจยเส!"ยงท!"สงผลกระทบหร)อสร8างความเส!ยหายหร)อความ
2 ล8มเหลวหร)อลดโอกาสท!"จะบรรลเปyาหมายในการบรหารงาน และจดล,าดบความส,าคญ
3 ของปVจจยเส!"ยง
4
13. ม!การจดท,าแผนบรหารความเส!"ยง โดยแผนดงกลาวต8องก,าหนดมาตรการหร)อแผนปฏบต
2 การในการสร8างความร8 ความเข8าใจให8กบบคลากรทกระดบในด8านการบรหารความเส!"ยง
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และการด,าเนนการแก8ไข ลด หร)อปyองกนความเส!"ยงท!"จะเกดขAนอยางเปBนรปธรรม
14. ม!การด,าเนนการตามแผนบรหารความเส!"ยง
การสรปผลการด,าเนนงานตามแผนบรหารความเส!"ยง ตลอดจนม!การก,าหนดแนวทาง
2 และข8อเสนอแนะในการปรบปรงแผนบรหารความเส!"ยงโดยได8รบความเหNนชอบจาก
3 ผ8บรหารสงสดของสถาบน
3

เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
มก รด เน%นก รไมครบ
3 ขอแรก

คะแนน 2
มก รด เน%นก ร
3-4 ขอ

5. ม!

คะแนน 3
มก รด เน%นก ร
ครบทกขอ

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบ 4 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การแตงตงคณะกรรมการด,าเนนการจดท,าแผนบรหาร
ความเส!"ยง (7.8-3-1)
52. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การจดท,าแผนบรหารความเส!"ยงประจ,าป_ 2552 (7.8-3-2)
43. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การก,าหนดมาตรการในการแก8ไข ลด หร)อปyองกนความ
เส!"ยงโดยม!ผ8รบผดชอบในด8านตางๆ ดงน!
0
- บนทAกข8อความ มส พเศษ/2553 วนท!" 27 มกราคม 2553 เร)อ" งแจ8งให8ทราบเก!"ยวกบหลกสตร
รฐศาสตรบณฑต (โครงการพเศษ) (7.8-3-3)
1
- ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการพจารณางบประมาณประจ,าป_ 2553 (7.8-3-4)
2
- ค,าส"ง ได8แตงตงคณะกรรมการด,าเนนการสอบวชาศAกษาท"วไป (GE) ภาคปกตและภาค
กศ.บป. รวมถAงได8แตงตงคณะกรรมการด,าเนนการสอบปลายภาคโครงการรฐศาสตรบณฑต (
โครงการพเศษ) เพ)"อลดความเส!"ยงในการปฏบตงาน (7.8-3-5)
3
- คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!นโยบายเร)"องมาตรการประหยดพลงงานโดยม!
ประกาศคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร เร)อ" ง มาตรการการประหยดพลงงาน (7.8-3-6)
4
- คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8แตงตงเวรรกษาการณประจ,าวนชวงพกกลางวน เพ)"อ
เปBนการลดความเส!"ยงจากเหตการณภายนอก โดยม!ค,าส"งมหาวทยาลยราชภฏมหาสารคามท!"
2188/2552 เร)อ" งแตงตงเวรรกษาการณประจ,าวนชวงพกกลางวน นอกจากน!คณะฯ แจ8งไปยงประธาน
หลกสตรทกหลกสตร เร)"องแจ8งเต)อนการรกษาทรพยสนทางราชการ (7.8-3-7)
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44. คณะมนษยฯ ม!การด,าเนนงานตามแผนบรหารความเส!"ยง ในด8านการลดอตราความเส!"ยงเร)"องการ

เงนและงบประมาณ คณะฯ ได8จดประชมคณะกรรมการโครงการรฐศาสตรบณฑต (โครงการพเศษ)
วาด8วยเร)"องพจารณายบรวมศนย เพ)"อลดงบประมาณในการจดจ8างอาจารยผ8สอนและคาบรหารจดการ
ศนยจาก 20 ศนยเปBน 8 ศนย (7.8-3-8) และในด8านการบรหารงบประมาณ คณะฯ ได8จดท,าแนว
นโยบายแจ8งไปยงบคลากรในสงกดเร)"อง แนวทางการปฏบตเก!"ยวกบการรายงานผลการเดนทางไป
ราชการ (7.8-3-9) ในด8านการลดอตราความเส!"ยงด8านการจดการเร!ยนการสอน ฝLายวชาการคณะฯ ได8
จดโครงการอบรมอาจารยผ8สอน “ โครงการสอนสนก เปBนสขด8วยวชาการ” (7.8.3-10) และประกาศ
รบสมครอาจารยผ8สอนท!"ม!วฒการศAกษาท!"ตรงสาขา เพ)"อพฒนาการจดการเร!ยนการสอน (7.8-3-11)
นอกจากน!คณะฯ ได8สนบสนนในด8านการศAกษาตอของบคลากรสานสนบสนน เพ)"อน,าความร8มา
พฒนางานให8ม!ประสทธภาพ (7.8-3-12) คณะฯ ได8เตร!ยมความพร8อมด8านอตราก,าลงผ8สอนเพ)"อ
รองรบการจดการเร!ยนการสอน
5
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 7.8 ม!การน,าระบบบรหาร
ความเส!"ยงมาใช8ในกระบวนการบรหารการศAกษา ” ไว8ทร!" ะดบ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
( 7.8- 3-12 )
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
2

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
7.8-3-1
ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการด,าเนนจดท,าแผนบรหารความเส!"ยง
7.8-3-2
แผนบรหารความเส!"ยง
7.8-3-3
บนทAกข8อความ มส พเศษ/2553 เร)อ" งแจ8งให8ทราบเก!"ยวกบหลกสตรรฐศาสตร
บณฑต (โครงการพเศษ)
7.8-3-4
ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการพจารณางบประมาณประจ,าป_ 2553
7.8-3-5
ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการด,าเนนการสอบวชาศAกษาท"วไปและ
โครงการรฐศาสตรบณฑต (โครงการพเศษ)
7.8.3.6
ประกาศคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรเร)"อง มาตรการการประหยดพลงงาน
7.8-3-7
ค,าส"งแตงตงเวรรกษาการณประจ,าวนชวงพกกลางวน
7.8-3-8
รายงานการประชมคณะกรรมการโครงการรฐศาสตรบณฑต (โครงการพเศษ)
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7.8-3-9
7.8-3-10
7.8-3-11
7.8-3-12
7.8-3-13
7.8-3-14

ครงท!" 5/2553
บนทAกข8อความท!" มส 354/2552
โครงการสอนสนกเปBนสขด8วยวชาการ
ประกาศคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร เร)อ" ง รบสมครสอบคดเล)อกบคคลเพ)"อ
บรรจเปBนพนกงานในสถาบนอดมศAกษา ครงท!" 4/2552
บนทAกข8อความท!" มส พเศษ/52 เร)"องขออนญาตศAกษาตอ
บนทAกข8อความท!" มส 091/2552 เร)อ" ง ขอสงแผนอตราก,าลงป_ 2553
เปyาหมายตวบงช!ท!" 7.8 ม!การน,าระบบบรหารความเส!"ยงมาใช8ในกระบวนการ
บรหารการศAกษา

ตวบงช#ท 7.9 : ระดบคว มส เรQจของก รถ ยทอดตวบงช#และเปB หม ยของระดบองคกรสระดบ
บคคล
ชน%ดตวบงช# : กระบวนก ร
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
11. ม!การก,าหนดแนวทางการด,าเนนการในการประเมนผลภายในสถาบน
2. ม!แผนงานการประเมนผลภายในสถาบน
3. ม!การก,าหนดตวบงช!และเปyาหมายตามพนธกจและยทธศาสตรของสถาบน
4. ม!การจดท,า Strategy Map ของหนวยงานในระดบคณะหร)อเท!ยบเทา โดยก,าหนด
เปyาประสงคของแตละประเดNนยทธศาสตรท!"เก!"ยวข8องกบหนวยงานให8เช)"อมโยงกบ
เปyาประสงคและประเดNน ยทธศาสตรของสถาบน
15. ม!การย)นยนวสยทศนและประเดNนยทธศาสตรของสถาบนอดมศAกษาในระดบคณะหร)อ
2 เท!ยบเทา
16. ม!ระบบในการตดตามผลการด,าเนนงานตามตวบงช!และเปyาหมายตามค,ารบรองของ
2 ผ8บรหารระดบตาง ๆ
17. ม!การประเมนผลการด,าเนนงานตามตวบงช!และเปyาหมายตามค,ารบรอง
8. ม!การน,าผลการประเมนผลการด,าเนนงานของผ8บรหาร ไปเช)"อมโยงกบระบบการสร8าง
แรงจงใจ
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3
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มก รด เน%นก รไมครบ
5 ขอแรก

มก รด เน%นก ร
5-7 ขอแรก

มก รด เน%นก ร
ครบทกขอ

ผลก รด เน%นง น
ในป_งบประมาณ 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลงานผานระดบ 8 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!การก,าหนดแนวทางการด,าเนนการในการประเมนผล
ภายใน โดยจดท,าปฏทนการด,าเนนงานของฝLายแผนและงานประกนคณภาพการศAกษา (7.9-3-1)
2. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8แตงตงคณะกรรมการด,าเนนจดท,ารายงานการ
ประเมนตนเองประจ,าป_ 2552 (7.9-3-2)
3. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8ก,าหนดตวบงช!และเปyาหมายตามพนธกจและ
ยทธศาสตรของสถาบน (7.9-3-4)
4. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8จดท,าแผนกลยทธ (Strategy Map) ในระดบคณะ
(7.9-3-4)
35. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8จดประชมเชงปฏบตการ เร)อ
" ง การทบทวนและปรบแผน
พฒนาการศAกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (7.9-3-5)
06. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8แตงตงคณะกรรมการตรวจประเมน SAR ระดบหลกสตร
ภายในคณะเพ)"อตดตามตรวจสอบการด,าเนนงาน (7.9-3-6)
07. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8จดท,ารายงานการประเมนตนเองประจ,าป_ 2551 และได8รบ
การตรวจประเมนจากคณะกรรมการตรวจประเมน (7.9-3-7)
8. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ได8คดเล)อกบคลากรด!เดนในการปฏบตงาน (7.9-3-8)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช!ท!" 7.9 ระดบความส,าเรNจของการ
ถายทอดตวบงช!และเปyาหมายของระดบองคกรสระดบบคคล ” ไว8ท!"ระดบ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. (7.9- 3-9 )
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
3
บรรล
ร ยก รหลกฐ น
7.9-3-1
ปฏทนการด,าเนนงานของฝLายแผนและงานประกนคณภาพการศAกษา
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7.9-3-2
7.9-3-3
7.9-3-4
7.9-3-5
7.9-3-6
7.9-3-7
7.9-3-8
7.9-3-9

ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการด,าเนนงานจดท,ารายงานการประเมนตนเองประจ,าป_
2552
ตารางเปyาหมายตามตวบงช!
แผนกลยทธ (Strategy Map)
รายงานผลโครงการประชมปฏบตการเร)"อง การทบทวนและปรบแผนพฒนา
การศAกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการประเมนคณภาพการศAกษาภายในประจ,าป_ 2552
ตารางบนทAกคะแนนการตรวจประเมน
รางวลบคลากรด!เดน คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
เปyาหมายตวบงช! 7.9 ระดบความส,าเรNจของการถายทอดตวบงช!และเปyาหมายของ
ระดบองคกรสระดบบคคล
สรปผลก รประเม%นร ยองคประกอบ 7 ก รบร%ห รจดก ร

องคประกอบ 2
ตวบงช! 7.1
ตวบงช! 7.2
ตวบงช! 7.3
ตวบงช! 7.4
ตวบงช! 7.4.1
ตวบงช! 4.4.2
ตวบงช! 7.5
ตวบงช! 7.6
ตวบงช! 7.7
ตวบงช! 7.8
เฉล!"ยคะแนนองค
ประกอบท!" 7

เปB หม ย

ผลก รด เน%น
งน
ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 4
ระดบ 4
ระดบ 7
ระดบ 5
ระดบ 6
ระดบ 6
ร8อยละ 50
ร8อยละ 53.11
ร8อยละ 70
ร8อยละ 80
ระดบ 6
ระดบ 4
ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 4
ร8อยละ 1.12
ระดบ 4
ระดบ 5
จ,านวน 10 ตวบงช!

คะแนนก รประเม%นต มเกณฑ
สกอ.
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2.90

องคประกอบท ๘ ก รเง%นและงบประม ณ
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ตวบงช#ท 8.1 : ม!ระบบและกลไกในการจดสรร การวเคราะหคาใช8จาย การตรวจสอบการเงน
และงบประมาณอยางม!ประสทธภาพ
ชน%ดตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!แผนกลยทธทางการเงนท!"สอดคล8องกบยทธศาสตรของสถาบนให8เปBนไปตามเปyาหมาย
2. ม!แนวทางจดหาทรพยากรทางด8านการเงน แผนการจดสรร และการวางแผนการใช8เงน
อยางม!ประสทธภาพโปรงใส ตรวจสอบได8
3. ม!การจดท,าระบบฐานข8อมลทางการเงนท!"ผบ8 รหารสามารถน,าไปใช8ในการตดสนใจและ
วเคราะหสถานะทางการเงน
4. ม!การจดท,ารายงานทางการเงนอยางเปBนระบบอยางน8อยป_ละ 2 ครง
5. ม!การน,าข8อมลทางการเงนไปใช8ในการวเคราะหคาใช8จาย และวเคราะหสถานะทางการ
เงนและความม"นคงขององคการอยางตอเน)"อง
6. ม!หนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท,าหน8าท!"ตรวจ ตดตามการใช8เงนให8เปBนไป
ตามระเบ!ยบและกฎเกณฑท!"สถาบนก,าหนด
7. ผ8บรหารระดบสงม!การตดตามผลการใช8เงนให8เปBนไปตามเปyาหมาย และข8อมลจาก
รายงานทางการเงนไปใช8ในการวางแผนและการตดสนใจ
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,าเนนการไมครบ
5 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ 5- 6 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการครบทกข8อ

ผลก รด เน%นง น
ในป_งบประมาณ 2552 คณะฯ ม!ผลงานผานระดบ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ค)อ
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1. ม!แผนกลยทธทางการเงนท!"สอดคล8องกบยทธศาสตรของสถาบนให8เปBนไปตาม
เปyาหมาย คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8จดท,าแผนเพ)"อจดสรรงบประมาณเพ)"อการบรหาร
งานด8านการเงนของคณะฯ(8.1-3-1) และแผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_
(พ.ศ. 2550 – 2554) ฉบบปรบปรง 2552 (8.1-3-2)
2. ม!แนวทางจดหาทรพยากรทางด8านการเงน แผนการจดสรร และการวางแผนการใช8เงน
อยางม!ประสทธภาพโปรงใส ตรวจสอบได8 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8ม!แผนปฏบตการ
งบประมาณ ประจ,าป_งบประมาณ 2552 ของคณะฯ(8.1-3-3)
3. ม!การจดท,าระบบฐานข8อมลทางการเงนท!"ผบ8 รหารสามารถน,าไปใช8ในการตดสนใจ
และวเคราะหสถานะทางการเงน คณะมนษยศาสตรแอละสงคมศาสตรได8จดท,าฐานข8อมลด8านการ
เงนทงท!"เปBนฐานข8อมลเบ)องต8น ได8แก CD ฐานข8อมลแฟyม และเวNบไซด (8.1-3-4)
4. ม!การจดท,ารายงานทางการเงนอยางเปBนระบบอยางน8อยป_ละ 2 ครง(8.1-3-5)
5. ม!การน,าข8อมลทางการเงนไปใช8ในการวเคราะหคาใช8จาย และวเคราะหสถานะทาง
การเงนและความม"นคงขององคกรอยางตอเน)"อง โดยคณะฯได8น,าผลการใช8งบมาวเคราะหและ
รายงานผลในท!"ประชมของคณะกรรมการบรหารคณะฯ (8.1-3-6) และน,าผลการประเมนมาท,าแผน
พฒนา (8.1-3-7)
6. ม!หนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท,าหน8าท!"ตรวจ ตดตามการใช8เงนให8เปBน
ตามระเบ!ยบและกฎเกณฑท!"สถาบนก,าหนด คณะฯได8รบการตรวจสอบภายในจากหนวยงานตรวจ
สอบภายในมหาวทยาลย(8.1-3-8)
7. ผ8บรหารระดบสงม!การตดตามผลการใช8เงนให8เปBนไปตามเปyาหมาย และข8อมลจาก
รายงานทางการเงนไปใช8ในการวางแผนและการตดสนใจ คณะฯได8รบการตดตามและตรวจสอบการ
ใช8งบจากกองนโยบายและแผน ประจ,ารอบ 6 เด)อน รอบ 9 เด)อนและรอบ 12 เด)อน(8.1-3-10)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรก,าหนดเปyาหมาย “ตวบงช! 8.1
ม!ระบบและกลไกในการจดสรร การวเคราะหคาใช8จาย การตรวจสอบการเงน และงบประมาณอยาง
ม!ประสทธภาพ” ไว8ทร!" ะดบ 7 ตามมาตรฐาน สกอ.

ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3 คะแนน

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย
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ร ยก รหลกฐ น

8.1.3.8
8.1.3.9

แผนปฏบตราชการ โครงการ/กจกรรม ประจ,าป_งบประมาณ 2552
แผนพฒนาระยะท!" 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
แผนปฏบตการงบประมาณรายจายเงนรายได8 ประจ,าป_ พ.ศ. 2552
ฐานข8อมล CD และเอกสารดานงบประมาณ
บนทAกข8อความรายงานการเบก-จาย งบประมาณไตรมาสท!" 1
รายงานการประชม
แผนพฒนาคณภาพการศAกษา (Improvement plan)
บนทAกการแจ8งการเข8าปฏบตงานตรวจสอบภายใน
รายงานการตดตามและประเมนผลแผนปฏบตการประจ,าป_งบประมาณ พ.ศ.2552

ตวบงช# 8.2

: ม!การใช8ทรพยากรภาในและภายนอกสถาบนรวมกน

ชน%ดตวบงช#

: กระบวนการ

8.1.3.1
8.1.3.2
8.1.3.3
8.1.3.4

8.1.3.5
8.1.3.6
8.1.3.7

เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!คณะกรรมการวเคราะหความต8องการการใช8ทรพยากรของสถาบน
2. ม!ผลการวเคราะหความต8องการในการใช8ทรพยากรของสถาบน
3. ม!แผนการใช8ทรพยากรรวมกนกบหนวยงานอ)"นในสถาบน
4. ม!แผนการใช8ทรพยากรรวมกนกบหนวยงานอ)"นนอกสถาบน
5. ม!ผลการประหยดงบประมาณท!"เกดจากการใช8ทรพยากรรวมกบหนวยงานอ)น"
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,าเนนการไมครบ
3 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ 3 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการอยางน8อย 4
ข8อแรก

ผลก รด เน%นง น
ในป_งบประมาณ 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!ผลงานผานระดบ 4 ม!เกณฑ
มาตรฐาน สกอ.ค)อ
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คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8ม!การแตงตงคณะกรรมการวเคราะหความ
ต8องการใช8ทรพยากรรวมกนของของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (8.2-3-1)
2. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!ผลการวเคราะหความต8องการในการใช8ทรพยากร
ของสถาบนโดยน,าข8อมลเข8าท!"ประชมคณะกรรมการ(8.2-3-2)
3. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8จดท,าแผนการใช8ทรพยากรรวมกนโดยม!บนทAก
การขอย)มรายวนของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร(8.2-3-3) ม!การท,าบนทAก
ข8อความข8อใช8สถานท!"ภายในคณะฯ(8.2-3-4) ม!บนทAกการใช8บรการอดส,าเนาและถาย
เอกสาร(8.2-3-5)
4. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!แผนการใช8ทรพยากรรวมกนกบหนวยงานอ)"นโดย
ม!ค,าส"งขอใช8สถานท!"จากส,านกงานการศAกษาเขต 1 (8.2-3-6)
5. คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!การประหยดงบประมาณท!"เกดจากการใช8
ทรพยากรรวมกนกบหนวยงานสวนกลางค)อบนทAกการขอใช8รถไปราชการ(8.2-3-7)
1.

ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรก,าหนดเปyาหมาย “ตวบงช!ท!" 8.2 ม!
การใช8ทรพยากรภาในและภายนอกสถาบนรวมกน” ไว8ท!"ระดบ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3 คะแนน

ก รบรรลเปB หม ยของสถ บน
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
8.2.3.1
ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการวเคราะหความต8องการใช8ทรพยากรรวมกนของของคณะ
มนษยศาสตรและสงคมศาสตร
8.2.3.2
รายงานการประชมคณะกรรมการเก!"ยวกบการวเคราะหความต8องการการใช8
ทรพยากรรวมกนในสถาบน
8.2.3.3
บนทAกการขอย)มรายวนของคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร
8.2.3.4
บนทAกข8อความข8อใช8สถานท!"ภายในคณะฯ
8.2.3.5
บนทAกการใช8บรการอดส,าเนาและถายเอกสาร
8.2.3.6
ค,าส"งขอใช8สถานท!จ" ากส,านกงานการศAกษาเขต 1
8.2.3.7
บนทAกการขอใช8รถไปราชการ
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สรปผลก รประเม%นร ยองคประกอบ
องคประกอบ 8

เปB หม ย

ตวบงช! 8.1
ตวบงช! 8.2
เฉล!"ยคะแนนองคประกอบ
ท!" 8

ระดบ 6
ระดบ 6

ผลก รด เน%น
งน
7
4

คะแนนก รประเม%นต มเกณฑ
สกอ.
3
3
3.00

องคประกอบท 9 ระบบและกลไกก รประกนคณภ พ
ตวบงช# 9.1 ม!ระบบและกลไกในการประกนคณภาพภายในท!เ" ปBนสวนหนA"งของกระบวนการ
บรหารการศAกษา
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ชน%ดตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศAกษาภายท!"เหมาะสมกบระดบการพฒนาของ
สถาบน
2. ม!การก,าหนดนโยบายและให8ความส,าคญเร)อ" งการประกนคณภาพคณะกรรมการระดบ
นโยบายและผ8บรหารสงสดของสถาบน ภายใต8การม!สวนรวมจากภาค!ทงภายในและ
ภายนอกสถาบน
3. ม!การก,าหนดมาตรฐานตวบงช! และเกณฑคณภาพท!"สอดคล8องกบมาตรฐานการ
อดมศAกษา และมาตรฐานอ)"นๆท!"เก!"ยวข8อง และสอดคล8องกบการประเมนคณภาพ
ภายนอก
4. ม!การด,าเนนงานด8านการประกนคณภาพท!"ครบถ8วน ทงการควบคมคณภาพการตดตาม
ตรวจสอบ และประเมนคณภาพอยางตอเน)"องเปBนประจ,า (อยางน8อย 3 ป_นบรวมป_ท!"ม!
การตดตาม)
5. ม!การน,าผลการประกนคณภาพมาพฒนาปรบปรงการด,าเนนงาน
6. ม!ระบบฐานข8อมลและสารสนเทศท!"สนบสนนการประกนคณภาพการศAกษาและใช8รวม
กนทงระดบบคคล ภาควชา คณะ และสถาบน
7. ม!ระบบสงเสรมการสร8างเคร)อขายการประกนคณภาพการศAกษาระหวางหนวยงานทง
ภายในและภายนกสถาบน
เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,าเนนการไมครบ
4 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ
4 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการอยางน8อย
5 ข8อแรก

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ม!ผลการผานระดบ 6 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ. ค)อ
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1. คณะฯม!ระบบและกลไกการประกนคณภาพการศAกษาภายท!"เหมาะสมกบระดบการ
พฒนาของสถาบน โดยการจดท,าคม)อการประกนคณภาพการศAกษาท!"สอดคล8องกบ
มหาวทยาลยซA"งมาจากการยอมรบของสถาบนตางๆและตามมาตรฐาน สกอ. (9.1-3-1)
2. ม!การก,าหนดนโยบายและให8ความส,าคญเร)อ" งการประกนคณภาพคณะกรรมการระดบ
นโยบายและผ8บรหารสงสดของสถาบน ภายใต8การม!สวนรวมจากภาค!ทงภายในและ ภายนอก
สถาบนซA"งคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8ด,าเนนการจดท,าแผนพฒนาการศAกษาระยะ 5 ป_
(2550-2554) ฉบบปรบปรง 2552 (9.1-3-2)
3. ม!การก,าหนดมาตรฐานตวบงช! และเกณฑคณภาพท!"สอดคล8องกบมาตรฐานการ
อดมศAกษา และมาตรฐานอ)"นๆท!"เก!"ยวข8อง และสอดคล8องกบการประเมนคณภาพภายนอก คณะ
มนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8เข8ารวมการประชมเพ)"อก,าหนดตวบงช!เพ)"อให8 สอดคล8องและเปBน
ไปในระดบเด!ยวกน (9.1-3-3)
4. ม!การด,าเนนงานด8านการประกนคณภาพท!"ครบถ8วน ทงการควบคมคณภาพการตดตาม
ตรวจสอบ และประเมนคณภาพอยางตอเน)"องเปBนประจ,า (อยางน8อย 3 ป_นบรวมป_ท!"ม!การตดตาม)
คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8ม!การตดตามการด,าเนนงานโดยอ8างจากรายงานการประเมน
ตนเอง ป_ พ.ศ. 2552,2551,2550 (9.1-3.4)
5. ม!การน,าผลการประกนคณภาพมาพฒนาปรบปรงการด,าเนนงานคณะมนษยศาสตร
และสงคมศาสตรได8ด,าเนนการประเมนคณภาพการศAกษาภายในและน,าผลการประเมนมาปรบ
แผนการพฒนาของคณะโดยอ8างจาก Improvement plan (9.1-3-5)
6. ม!ระบบฐานข8อมลและสารสนเทศท!"สนบสนนการประกนคณภาพการศAกษาและใช8
รวมกนทงระดบบคคล ภาควชา คณะ และสถาบน คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8เลNงเหNนถAง
ความส,าคญของการประกนคณภาพการศAกษาคณะฯจAงได8ม!การประชาสมพนธงานประกนคณภาพทง
ทางวารสารชอพะยอม การจดบอรดงานประกน จดท,าเวNบไซดของคณะ และการจดรายการวทย
(9.1-3-6)
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะก,าหนดเปyาหมาย “ตวบงช! 9.1 ม!ระบบและกลไกในการประกน
คณภาพภายในท!"เปBนสวนหนAง" ของกระบวนการบรหารการศAกษา” ไว8ท!"ระดบ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ.
ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3 คะแนน

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย
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ร ยก รหลกฐ น
9.1.3.1
9.1.3.2

9.1.3.3
9.1.3.4
9.1.3.5

9.1.3.6

คม)อการประกนคณภาพการศAกษาภายใน ป_การศAกษา 2551 – 2553
แผนพฒนาระยะท!" 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยม!การก,าหนดนโยบายและความ
ส,าคญของการประกนคณภาพ
บนทAกข8อความเชญประชมเพ)"อรบทราบตวบงช!ท!"สอดคล8องกบมาตรฐานการ
อดมศAกษา และมาตรฐานอ)"นๆท!"เก!"ยวข8อง
รายงานการประเมนตนเองประจ,าป_ 50,51,52
แผนพฒนาคณภาพการศAกษาประจ,าป_ 2552 ซA"งเปBนผลมาจากกการประเมนตนเอง
ภายในป_การศAกษา 2551 เพ)"อน,าผลท!"ได8มาปรบปรงและพฒนาโครงการท!"เก!"ยวข8อง
เวNบไซด และวารสารชอพะยอมท!"เก!"ยวกบการประกนคณภาพทงภายในและ
ภายนอก

ตวบงช#ท 9.2 : ม!ระบบและกลไกการให8ความร8และทกษะการประกนคณภาพแกนกศAกษา
ชน%ดตวบงช# : กระบวนการ
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!ระบบการให8ความร8และทกษะการประกนคณภาพการศAกษาแกนกศAกษา
2. ม!ระบบสงเสรมให8นกศAกษาน,าความร8ด8านการประกนคณภาพไปใช8กบกจกรรม
นกศAกษา
3. ม!กลไกให8นกศAกษาม!สวนรวมในการประกนคณภาพการศAกษาของสถาบน
4. นกศAกษาม!การใช8กระบวนการคณภาพ ในการพฒนาคณภาพของกจกรรมหร)อโครงการ
นกศAกษา
5. นกศAกษาสร8างเคร)อขายการพฒนาคณภาพภายในสถาบนและระหวางสถาบน
6. ม!ระบบตดตามประเมนผลการประกนคณภาพในกจกรรมท!"นกศAกษาด,าเนนการและใน
สวนท!"นกศAกษาม!สวนรวมกบการประกนคณภาพของสถาบน
7. ม!การน,าผลการประเมนไปพฒนากระบวนการให8ความร8และกลไกการด,าเนนงาน
ประกนคณภาพท!"เก!"ยวข8องกบนกศAกษาอยางตอเน)"อง
เกณฑก รประเม%น :
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คะแนน 1
ม!การด,าเนนการไมครบ
4 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ
4-5 ข8อแรก

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการอยางน8อย
6 ข8อแรก

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรม!ผลงานผานระดบ 6 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. ม!ระบบการให8ความร8และทกษะการประกนคณภาพการศAกษาแกนกศAกษาคณะ
มนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8ให8ความส,าคญกบการประกนคณภาพการศAกษาแกนกศAกษาโดยจด
โครงการประชาสมพนธงานประกนคณภาพแกนกศAกษา โดยม!กจกรรม การจดท,าแผนพบ การจด
บอรด การจดท,าเวNบไซด และการจดวทย (9.2-3-1)
2. ม!ระบบสงเสรมให8นกศAกษาน,าความร8ด8านการประกนคณภาพไปใช8กบกจกรรม
นกศAกษา คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8พฒนาแผนปฏบตราชการโดยเพ"มโครงการ/กจกรรม
ท!"เก!"ยวกบการประกนคณภาพแกนกศAกษาเพ"มเตม (9.2-3-2)
3. ม!กลไกให8นกศAกษาม!สวนรวมในการประกนคณภาพการศAกษาของมหาวทยาลย
โดยนกศAกษาได8เข8ารวมโครงการประกนคณภาพระดบอดมศAกษาเพ)"อตอบสนองงานประกน
คณภาพการศAกษา (9.2-3-3)
4. นกศAกษาม!การใช8กระบวนการคณภาพ ในการพฒนาคณภาพของกจกรรมหร)อโครงการ
นกศAกษา (9.2-3-4)
5. นกศAกษาสร8างเคร)อขายการพฒนาคณภาพภายในสถาบนและระหวางสถาบน
ซA"งคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8สงนกศAกษาเข8ารวมโครงการสร8างเคร)อขาย ท!"มหาวทยาลย
มหาสารคาม (9.2-3-5)
6. ม!ระบบตดตามประเมนผลการประกนคณภาพในกจกรรมท!"นกศAกษาด,าเนนการและใน
สวนท!"นกศAกษาม!สวนรวมกบการประกนคณภาพของสถาบน คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรได8
ม!การตดตามผลการด,าเนนงานโครงการ/กจกรรมของนกศAกษาเก!"ยวกบงานประกนคณภาพ โดยให8
นกศAกษารายงานผลการด,าเนนงานเพ)"อประชาสมพนธและเผยแพรในคณะฯตอไป (9.2-3-6)

ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3 คะแนน

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย
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ร ยก รหลกฐ น
9.2-3-1
เอกสารประชาสมพนธงานประกนคณภาพ ได8แก แผนพบ บอรดงานประกน
คณภาพ เวNบไซดคณะฯ
9.2-3-2
แผนปฏบตการประจ,าป_ 2552 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ซA"งประกอบ
ด8วยโครงการ/กจกรรมของนกศAกษาเก!"ยวกบการประกนคณภาพ
9.2-3-3
ใบประกาศเก!ยรตบตรท!"แสดงให8เหNนวานกศAกษาได8เข8ารวมโครงการสงเสรม
สนบสนนงานประกนคณภาพการศAกษาระดบอดมศAกษา
9.2-3-5
ค,าส"งเชญนกศAกษาเข8ารวมโครงการพฒนานสตนกศAกษา เร)อ" งนสตกบการประกน
คณภาพการศAกษา ครงท!" 1 ณ มหาวทยาลยมหาสารคาม
9.2.3.6
รายงานการเข8ารวมโครงการของนกศAกษา

ตวบงช#ท 9.3 : ระดบความส,าเรNจของการประกนคณภาพการศAกษาภายใน
ชน%ดตวบงช# : ผลผลต
เกณฑม ตรฐ น : ระดบ
1. ม!การด,าเนนการตามระบบและกลไกการประกนคณภาพการศAกษาภายในระดบคณะและ
สถาบนอยางตอเน)"อง
2. ม!การปรบปรงระบบประกนคณภาพภายในโดยสอดคล8องกบพนธกจพฒนาการของ
สถาบน
3. ม!การรายงานผลการประกนคณภาพการศAกษาภายในตอหนวยงานท!"เก!"ยวข8องและ
สาธารณะชนภายในเวลาท!"ก,าหนด
4. ม!การน,าผลการประเมนไปใช8ในการปรบปรงการด,าเนนงานของหนวยงานอยางตอเน)"อง
5. ม!นวตกรรมด8านการประกนคณภาพท!"หนวยงานพฒนาขAน หร)อม!การจดท,าแนวปฏบต ท!"
ด! เพ)"อการเปBนแหลงอ8างอง

เกณฑก รประเม%น :
คะแนน 1
ม!การด,าเนนการไมครบ
3 ข8อแรก

คะแนน 2
ม!การด,าเนนการ 3 ข8อ

คะแนน 3
ม!การด,าเนนการอยางน8อย
4 ข8อแรก

134

ผลก รด เน%นง น
ในป_การศAกษา 2552 คณะฯ ม!ผลงานผานระดบ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ค)อ
1. ม!การด,าเนนการตามระบบและกลไกการประกนคณภาพการศAกษาภายในระดบคณะและ
สถาบนอยางตอเน)"อง ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการประเมน SAR ระดบหลกสตรและก,าหนดการตรวจ
ประเมน (9.3-3-1)
2. ม!การปรบปรงระบบประกนคณภาพภายในโดยสอดคล8องกบพนธกจพฒนาการของ
สถาบน คณะฯได8น,าผลการตรวจประเมนมาปรบปรง (9.3-3-2)
3. ม!การรายงานผลการประกนคณภาพการศAกษาภายในตอหนวยงานท!"เก!"ยวข8องและ
สาธารณะชนภายในเวลาท!"ก,าหนดคณะฯได8ด,าเนนแจ8งผลการประเมนให8กบหนวยงานทราบเพ)"อน,า
ไปพฒนางานในป_ตอไป (9.3-3-3)
4. ม!การน,าผลการประเมนไปใช8ในการปรบปรงการด,าเนนงานของหนวยงานอยาง
ตอเน)"อง (9.3-3-4)
5. ม!นวตกรรมด8านการประกนคณภาพท!"หนวยงานพฒนาขAน หร)อม!การจดท,าแนวปฏบต
ท!"ด!เพ)"อการเปBนแหลงอ8างอง
ก รบรรลเปB หม ย
บรรลเปyาหมาย เพราะคณะมนษยศาสตรสงคมศาสตรก,าหนดเปyาหมายของ “ตวบงช! 9.3
ระดบความส,าเรNจของการประกนคณภาพการศAกษาภายใน” ไว8ทร!" ะดบ 4 ตามมาตรฐาน สกอ.

ก รประเม%นตนเอง
คะแนนอ%งเกณฑก รประเม%นตวบงช# สกอ.
3 คะแนน

ก รบรรลเปB หม ยของคณะ
บรรลเปyาหมาย

ร ยก รหลกฐ น
9.3.3.1

9.3.3.2

ค,าส"งแตงตงคณะกรรมการตรวจประเมน SAR ระดบหลกสตรและก,าหนดการตรวจ
ประเมน
บนทAกข8อความรายงานผลการประเมนแกหนวยงาน
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9.3.3.3
9.3.3.4

สรปคะแนนรายงานการประเมนตนเอง ประจ,าป_การศAกษา 2551
บนทAกข8อความขอศAกษาตอ
สรปผลก รประเม%นร ยองคประกอบ

องคประกอบ 9

เปB หม ย

ตวบงช! 9.1
ระดบ 5
ตวบงช! 9.2
ระดบ 4
ตวบงช! 9.3
ระดบ 5
เฉล!"ยคะแนนองคประกอบ องคประกอบท!" 9
ท!" 9
ม! 3 ตวบงช!

ผลก รด เน%น
งน
7
6
5

คะแนนก รประเม%นต มเกณฑ
สกอ.
3
3
3
3.00

