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รหัสไปรษณีย์ 10300 โทรศัทพ์ 0-2160-1280-6, โทรสาร 0-2160-1283 ดังมีวิสัยทัศน์ “คณะแห่งความ
เป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย
และวัตถุประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ เปิดสอนจัด การจัดการเรียนการสอน ทุกระดั บ จานวน 15
หลั ก สู ต ร จ าแนกเป็ น ปริ ญ ญาตรี 13 หลั ก สู ต ร ปริ ญ ญาโท 2 หลั ก สู ต ร ในปี ก ารศึ ก ษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาคงอยู่จานวนทั้งสิน้ จานวน 5,587 คน
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการบริหารจัดการ โดยนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ดังมีพันธกิจ “ผลิตบัณฑิตที่เน้น
องค์ความรู้คคู่ ุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทาคารับรองการปฏิ บัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 กับมหาวิทยาลัย มีน้าหนักรวม 100 โดยมีผลการประเมินตนเองตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 4 ด้าน
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560–30 กันยายน 2561) มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
น้าหนัก 41.07

คะแนนประเมินตนเอง

4.1425
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คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ ตั้ ง อยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ ท องนอก เขตดุ สิต กรุง เทพมหานคร

อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
น้าหนัก 23.78

คะแนนประเมินตนเอง

3.8830

อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
น้าหนัก 13.63

คะแนนประเมินตนเอง

อยู่ในระดับ ดีเลิศ

3.4487

อยู่ในระดับ ดี

4.0841

อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
น้าหนัก 15.89

คะแนนประเมินตนเอง

โดยภาพรวมคะแนนประเมินตนเอง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.0000

1
ส่วนที่ 1 บทนำ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารพั ฒ นาควบคู่ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
ในระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชา คณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบการ
สอนรายวิชาต่างๆ ที่เป็นส่วนสาคัญของหลักสูตรการศึกษา ในปี พ.ศ.2518 มีพระราชบัญญัติให้วิทยาลัยครู
ทุ ก แห่ ง เป็ น สถาบั น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จึ ง ได้ มี ก ารก่ อ ตั้ ง “คณะวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ”
โดยได้ เ ปิ ด สอน ในระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี แ ละปริ ญ ญาตรี 2 ปี (หลั ง อนุ ป ริ ญ ญา)
สาขาการศึกษามี วิชาเอก 3 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ สั งคมศึ กษา หลัง จากนั้นในปี พ.ศ.2527
มี การพั ฒ นาหลั กสู ต รและเปิด สอนหลั กสู ต รศิ ล ปะศาสตร์เมื่ อ พ.ศ. 2535 “คณะวิชามนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ
และตาแหน่ง “หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น “คณบดี” โดยมีภาควิชาในกากับดูแล 11 ภาควิชา ต่อมาในปี
พ.ศ.2542 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งภาควิ ช าเป็ น โปรแกรมวิ ช าตามหลั ก สู ต รที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต
จานวน 11 โปรแกรมวิชา และในปี พ.ศ. 2543 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ โปรแกรม
วิชานาฏศิลป์และการละครและโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะฯ จึงมีโปรแกรมที่
เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการศึกษา และสาขาศิลปศาสตร์ รวม 7 โปรแกรมวิชา เนื่องจาก
ปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศมากขึ้น ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน
เป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาเลือกเสรีของโปรแกรมวิชาภาษาอั งกฤษธุรกิจ
และโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักศึกษาสนใจเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในปีการศึกษา 2545
คณะฯ จึงได้จัดทาศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปนุ่ และโปรแกรมวิชาภาษาจีนซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร
แผนการเรีย น อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน แหล่ง วิท ยาการ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเปิด สอน
“โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น” และ “โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ในปีการศึกษา 2546
นอกจากนี้คณะฯได้ท าความร่ว มมื อ ทางวิชาการกับ มหาวิท ยาลั ย นอร์ ม อลยู น นาน(Yunnan Normal
University)ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language
and Culture Center) โดยทาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตร
ภาษาจีนให้กับคณาจารย์และประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียน
การสอน “โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาในปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นั น ทาได้ ล งนามความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ในการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
นอร์มอลยูนนาน (Joint Venture 2+2 Bachelor’s Degree Program)
ทั้ง นี้นั กศึ กษาจะเรีย นที่ม หาวิท ยาลั ย นอร์ม อลยู น นาน 2 ปี และอี ก 2 ปีที่ม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทา ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยนักศึกษาชาวจีน
ดังกล่าวจะเริ่มเรียนที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548
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สถำนภำพหน่วยงำน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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2
เป็นต้นไป อนึ่ง ในปีการศึกษา 2547 คณะได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี
ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนอีก 2 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศและในปีการศึกษา 2550
ได้จัดทาหลักสูตรใหม่อีก 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม และสาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ โดยสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้เปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/ 2550 และสาขาวิชา
การจั ด การสารสนเทศเริ่ ม เปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 1/2551 และปี ก ารศึ ก ษา 2554 คณะได้ เ ปิ ด
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2557 คณะได้ดาเนินการ
พัฒ นาหลั กสู ต รรัฐ ประศาสนศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจตามโครงการร่ว มมือ ทาง
วิช าการกั บ โรงเรีย นนายร้ อ ยต ารวจ ปี การศึ ก ษา 2559 ในภาคเรีย นที่ 2/2559 โครงการจั ด การเรี ย น
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตได้ย้ายจากวิทยาลัยนวัตกรรมมาสังกัดที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน จานวนทั้งสิ้น
15 หลั ก สู ต ร จ าแนกเป็ น หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี จ านวน 13 หลั ก สู ต ร ปริ ญ ญาโทจ านวน 2 หลั ก สู ต ร
ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาคงอยู่จานวนทั้งสิน้ 5,587 คน
ระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
- แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
- แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
- แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
- แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
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ทิศทำง เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน
 วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 พันธกิจ (Mission)
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เ น้ น องค์ ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรมเพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คม วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

 ภำรกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคม
ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย
และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
4. อนุ รักษ์ พั ฒนาให้ บ ริการและศู น ย์กลางบริการข้อ มู ล สารสนเทศทางด้า นศิ ล ปวั ฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล
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- แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
ระดับปริญญาโท
1. โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

 เสำหลัก (Pillar)
(Knowledge Capital)
(Morality)
(Partnership)
(Professionalism)
(Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถขี องรัตนโกสินทร์”

 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัตติ นในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. ทุนความรู้
2. คุณธรรม
3. เครือข่าย
4. ความเป็นมืออาชีพ
5. วัฒนธรรม
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 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ สู่ ากล

 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
W (Wisdom & Creativity)
H (Happiness & Loyalty)
I (Integration & Collaboration)
P (Professionalism)

ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
บูรณาการ และความร่วมมือ
ความเป็นมืออาชีพ

 นโยบำย และแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
- ด้ำนบุคลำกร
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและ
เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตสานึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่
พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
2) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสารมารถ ทักษะตลอดจน
มีค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัยสามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุน เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าของคณะ โดยมีการจัดสรรเงินงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม และกาหนดสัดส่วน
ระยะเวลาในการฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ระหว่างคณะ
และฝ่าย เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในคณะเป็ นไปอย่างทั่วถึง และมีความสอดคล้องกับความต้องการอย่าง
แท้จริง
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
5) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีดา้ นการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์บรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- ด้ำนวิชำกำร
1) เน้นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาที่ มุ่ ง ให้ มี ค วามรู้ ใ นวิ ช าชี พ ประกอบกั บ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาตาม
คุณลักษณะที่พ่งึ ประสงค์
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- ด้ำนกิจกำรพัฒนำนักศึกษำ
2) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์
- ด้ำนวิจัย
1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการทาวิจัยของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สรรหาและรักษา
นักวิจัยที่มีคุณภาพสูง พัฒนาผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพในวงการวิชาการ และสร้างความแข็งแกร่งของ
สาขาวิชาที่คณะเปิดสอน
2) พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย ประเภทวิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา วิจัยประยุกต์ วิจัย
ด้านนวัติกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิจัยด้านการเรียนการสอน และวิจัยด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ ให้
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3) ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ และบุคลากร ให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
- ด้ำนบริกำรวิชำกำร
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1) ส่งเสริมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร

1) ให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและ
งานวิจัย โดยเป็นไปตามแนวทางการดาเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2) มุ่งให้บริการวิชาการที่ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้เข็มแข็ง สร้างเสริมรายได้และ
ความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขนึ้
- ด้ำนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
1) บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัส ดุ การเงิน และบัญ ชี ตามกองทุนจากงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ
2) บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการเบิกจ่ายอย่าง
3) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามแนวทางการดาเนิ นงานตามที่มหาวิทยาลั ย
กาหนดไว้
- ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
1) ให้ทุกหน่วยงานระดับ คณะ สานัก สถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า ดาเนินการ
จัดการความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
2) ให้ทุกหน่วยงานกาหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ ามภารกิจหน้าที่หลักของหน่วยงานนั้น
3) ให้ทุกหน่วยงานมีการจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

6
4) ส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติ และต่อยอดองค์ความรู้ ผลงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สร้างสรรค์สู่งานวิจัยหรือนวัตกรรม
5) ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก

 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำหน่วยงำน
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : คณะมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพือ่ สู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : คณะมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการ
บริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : คณะมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่
หลากหลายทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและเกิ ด ความสั ม พั นธ์ ที่ ดี กั บ
มหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : คณะมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
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ส่วนที่ 2

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

5

ค่า
คะแนนที่
ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

4.07

3.5600

0.0445

25.00

1.0000

0.0120

0.29

5.0000

0.1854

4.58

5.0000

0.1854

98.54

5.0000

0.1854

84.02

5.0000

0.0599

4.49

5.0000

0.0599

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการ
คะแนน
1.18
3.75
3.88
4.00
4.13
≥4.25
ประกันคุณภาพภายใน
เฉลี่ย
ประจาปี
1.1.2 ร้อยละ
ร้อยละ
1.13
50.00
52.50
55.00
57.50
≥60.00
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามเกณฑ์
QS
1.1.3 ร้อยละของ
ร้อยละ
3.50
0.08
0.11
0.14
0.17
0.20
นักศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับอัต
ลักษณ์*1
1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะเป็นที่ยอมรับของผูใ้ ช้บัณฑิตและสังคม
1.2.1 ระดับคะแนน
ระดับ
3.50
3.80
3.93
4.05
4.18
≥4.30
คุณภาพของบัณฑิต
คะแนน
ปริญญาตรี โท เอก
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ*2
1.2.2 ร้อยละของ
ร้อยละ
3.50
78.00
80.50
83.00
85.50
≥88.00
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทาและการ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี*3
1.2.3 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.13
65.00
67.50
70.00
72.50
≥75.00
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานตรงสาขาวิชา
1.3 ผูร้ ับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการการดาเนินการตามพันธกิจ
1.3.1 ระดับความ
ระดับความ
1.13
3.50
3.63
3.75
3.88
≥4.00
เชื่อมั่นและไว้วางใจ
เชื่อมั่น
ของบุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อ
การดาเนินการตาม
ภารกิจของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ผลการ
ดาเนินงาน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่า
คะแนนที่
ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

1.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.4.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.00
60.00
62.50
65.00
67.50
≥70.00
100
5.0000 0.0530
กิจกรรมนอกหลักสูตร
ที่บูรณาการกับพันธ
กิจการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
1.4.2 คะแนนเฉลี่ย
คะแนน
1.00
3.75
3.88
4.00
4.13
≥4.25
4.61
5.0000 0.0530
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
เฉลี่ย
การจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริม หรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา
1.4.3 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.00
90.00
92.50
95.00
97.50
100
100
5.0000 0.0530
อาจารย์ประจาที่มี
เว็บไซต์ในการจัดการ
เรียนการสอน
1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
1.5.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
3.50
60.00
62.50
65.00
67.50
≥70
93.33
5.0000
0.1854
หลักสูตรทัง้ หมดที่ผ่าน
ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพหลักสูตรของ
สกอ. โดยได้คะแนนไม่
ต่ากว่าระดับ 3.01 *4
1.5.2 คะแนนเฉลี่ย
คะแนน
1.00
3.81
3.94
4.06
4.19
≥4.31
4.33
5.0000 0.0530
ความพึงพอใจของ
เฉลี่ย
นักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรทุกหลักสูตร
ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพมีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.6.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.00
75.00
77.50
80.00
82.50
≥85.00
100
5.0000 0.0530
บุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับการเพิ่มพูน
ศักยภาพทางวิชาการ
ในสาขาวิชาของตนเอง
1.6.2 ร้อยละของ
ร้อยละ
3.50
15.00
17.50
20.00
22.50
≥25.00
12.21
1.0000
0.0371
อาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ*
5
1.6.3 ร้อยละของ
ร้อยละ
3.50
23.00
25.50
28.00
30.50
≥33.00
22.90
1.0000
0.0371
อาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก*6
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

1.6.4 ร้อยละของ
ร้อยละ
3.50
85.00
87.50
90.00
92.50
≥95.00
100
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะ
ประจาสายงาน*7
1.6.5 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.00
70.00
72.50
75.00
77.50
≥80.00
100
บุคลากรที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย
1.6.6 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.00
15.00
17.50
20.00
22.50
≥25.00
41.83
บุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย
1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการทางาน
1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของ
ร้อยละ
1.00
67.00
69.50
72.00
74.50
≥77.00
98.74
ความสาเร็จตามแนว
เฉลี่ย
ทางการพัฒนาสู่
องค์กรสุขภาวะ
1.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล
1.8.1 ระดับความ
ระดับความ
1.00
4.01
4.14
4.26
4.39
≥4.51
4.51
เชื่อมั่นของบุคลากรต่อ
เชื่อมั่น
ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
1.8.2 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.00
90.00
92.50
95.00
97.50
100
100
ประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและ
ลดระดับความเสี่ยง
เทียบกับประเด็นความ
เสี่ยงทัง้ หมดที่กาหนด
ขึ้นต่อปี
1.9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
1.9.1 ความพึงพอใจ
ระดับความ
1.00
3.90
4.03
4.15
4.28
≥4.40
4.28
ของนักศึกษา/บุคลากร
พึงพอใจ
ที่มีต่ออาคารสถานที่
และสิ่งอานวยความ
สะดวกของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
1.10.1 งบรายได้จาก
บาท/คน
1.00
5,000
10,000 15,000 20,000 25,000 69,836.52
โครงการจัดหารายได้
ด้านการบริการ
วิชาการและวิจัยต่อ
อาจารย์ประจา

5.0000

0.1854

5.0000

0.0530

5.0000

0.0530

5.0000

0.0530

5.0000

0.0530

5.0000

0.0530

4.0000

0.0424

5.0000

0.0530

1

2

3

4

5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่า
คะแนนที่
ได้

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการ
ดาเนินงาน
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
2.1.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
3.50
20.00
22.50
25.00
27.50
≥30.00
47.94
ผลงานวิชาการ วิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย*8
2.1.2 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.13
1.00
1.50
2.00
2.50
≥3.00
0.76
บทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation)
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย
2.1.3 ระดับคะแนน
ระดับ
1.13
1.00
1.50
2.00
2.50
≥3.00
1.32
เฉลี่ยผลงานของ
คะแนน
นักศึกษาและผูส้ าเร็จ
เฉลี่ย
การศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
2.2.1 ร้อยละ
ร้อยละ
3.50
50.00
52.50
55.00
57.50
≥60.00
61.33
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ได้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทงั้ หมด*9
2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา
2.3.1 จานวน
ผลงาน
1.13
1
16.00
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ยี ื่นจดอนุ
สิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร
2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม
2.4.1 จานวนองค์
องค์ความรู้
3.50
1
1
ความรู้ท่เี พิ่มขึ้นใน
แหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ *10
2.4.3 ร้อยละของงาน
ร้อยละ
1.13
2.50
5.00
7.50
≥10.00
19.23
บริการวิชาการที่
ดาเนินการภายใต้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
หรือผู้นาชุมชนเทียบ
กับงานบริการวิชาการ
ทัง้ หมด

ค่า
คะแนนที่
ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

5.0000

0.1854

1.0000

0.0120

1.6400

0.0196

5.0000

0.1854

5.0000

0.0599

5.0000

0.1854

5.0000

0.0599
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดาเนินงาน

5.0000

0.0599

4.3400

0.0520

5.0000

0.0530

0.0000

0.00

5.0000

0.0530

5.0000

0.0530

5.0000

0.0599

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก
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2.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
2.5.1 เงินสนับสนุน
บาท
1.13
5,0000 10,000 15,000 20,000 ≥25,000 108,607.93
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย
- กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2.5.2 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.13
1.00
1.50
2.00
2.50
≥3.00
2.67
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ไี ด้ร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือภาค
บริการในระดับชาติ
และระดับนานาชาติต่อ
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทงั้ หมด
2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
2.6.1 ระดับ
ระดับ
1.00
1
2
3
4
5
5
ความสาเร็จของการ
ความสาเร็จ
พัฒนาระบบ/กลไกใน
การดาเนินงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ
2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.7.1 จานวนวารสารที่
วารสาร
3.50
1
0
ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ*12
2.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับความต้องการของสังคม
2.8.1 ระดับ
ระดับ
1.00
1
2
3
4
5
5
ความสาเร็จของการ
ความสาเร็จ
พัฒนาระบบการ
ให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่
กาหนด
2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.9.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.00
70.00
72.50
75.00
77.50
≥80.00
82.81
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ดี ีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.13
90.00
92.50
95.00
97.50
100
100
เครือข่ายที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ต่อคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ค่า
คะแนนที่
ได้
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

3.1.2 จานวนเครือข่าย
เครือข่าย
3.50
1
2
3
4
ที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์*13
3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่หลากหลาย
3.2.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
3.50
30.00
32.50
35.00
37.50
เครือข่ายความร่วมมือ
ในประเทศที่มีการ
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง*14
3.3 ความสาเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายต่างประเทศ
3.3.1 ร้อยละ
ร้อยละ
3.50
40.00
42.50
45.00
47.50
ความสาเร็จของ
ข้อตกลงความร่วมมือ
กับเครือข่าย
ต่างประเทศ*15
3.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
3.4.1 ระดับ
ระดับ
1.00
1
2
3
4
ความสาเร็จของ
ความสาเร็จ
กระบวนการ/กลไกใน
การแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.1 ระดับ
ระดับ
1.00
1
2
3
4
ความสาเร็จของการ
ความสาเร็จ
พัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
4.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4.1.1 ร้อยละ
ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตาม
แผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย*16
4.1.2 ร้อยละของ
งานวิจัย บทความ
วิชาการ งาน
สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

5

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่า
คะแนนที่
ได้

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

5

5

5.0000

0.1854

≥40.00

100

5.0000

0.1854

≥50.00

100

5.0000

0.1854

5

5

5.0000

0.0530

5

5

5.0000

0.0530

ร้อยละ

3.50

90.00

92.50

95.00

97.50

100

76.92

1.0000

0.0371

ร้อยละ

1.13

0.30

0.35

0.40

0.45

≥0.50

0.76

5.0000

0.0599
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน

1

2

3

4

5

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่า
คะแนนที่
ได้

0.0000

0.1854

0.0599

0.0530

0.0000

0.1854
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4.1.3 ร้อยละของ
ร้อยละ
1.13
0.30
0.35
0.40
0.45
≥0.50
0
0.0000
วิทยานิพนธ์ หรืองาน
วิชาการของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ
4.2 ความมีชื่อเสียงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.2.1 ร้อยละของการ
ร้อยละ
3.50
70.00
72.50
75.00
77.50
≥80.00
100
5.0000
รับรู้ภาพลักษณ์และ
การให้บริการของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์*17
4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
4.3.1 จานวนนักศึกษา
คน
1.13
1
2
53
5.0000
ชาวต่างชาติ/นักศึกษา
แลกเปลี่ยน
4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ
4.4.1 จานวนอาจารย์
คน
1.00
1
2
5.0000
ประจาและนักวิจัยที่
เป็นชาวต่างชาติ
4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
4.5.1 จานวน
ห้อง
1.00
1
0
0.0000
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
รองมาตรฐาน
4.6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.6.1 ระดับ
ระดับ
3.50
1
2
3
4
5
5
5.0000
ความสาเร็จของการ
ความสาเร็จ
ปรับปรุงเว็บไซต์*18

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รายละเอียดผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอตทัคคะที่มคี วามยั่งยืน และได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี
นางสาวสุภาวดี เรืองสังข์
นางสาวนวกมล พรมมา
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5
องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ.มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้ระดับ
คุณภาพดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามเกณฑ์ สกอ. มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้ระดับคุณภาพดี
รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบ
คุณภาพ
1) การผลิตบัณฑิต
2) การวิจัย
3) การบริการ
วิชาการแก่สงั คม
4) การทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
5) การบริหาร
จัดการ

คะแนนการประเมินเฉลีย่
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
(Input)
(Process)
(Output)
1.47
5.00
3.46
5.00
5.00
5.00
5.00
-

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน

2.98
5.00
5.00

การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก
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คะแนนเฉลีย่

2.36

5.00

4.23

4.07

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
การดาเนินงานระดับดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.25
4.07

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามที่ม หาวิทยาลัยกาหนด ประกอบด้ว ย การคสบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ โดยมีการดาเนินการดังนี้
การควบคุมคุณภาพ
- จัดทาแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560
- จัดท านโยบายประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน คณะมนุษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560
- จัดทาคู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารดาเนินงาน
- การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาให้ความรู้ ให้ กับ คณาจารย์ และบุ คคลากรสายสนับ สนุน ภายในคณะมนุ ษยศ าสตร์และ
สังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ทั้งนีค้ ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มา
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) และเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.75
3.88
4.00
4.13
≥ 4.25
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1. 1. 1 คะ แน นเ ฉลี่ ยก าร ปร ะกั น
1.18
4.07
3.5600
0.0445
คุณภาพภายในประจาปี
การบรรลุเป้าหมาย:
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การตรวจสอบคุณภาพ
- การติด ตามผลการด าเนิน งานตามเกณฑ์ การประกั น คุณ ภาพการศึ กษาภายในและแผนพั ฒนา
คุณภาพ (Improvement plan) ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ประจาปีการศึกษา 2560
การประเมินคุณภาพ
- กาหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีก ารศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2561 และกาหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 เสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
- มีการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2560 และนา
ผลการประเมิ น พร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการมาจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(Improvement plan) เสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
มีการส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน ในระบบChe QA Online เสร็จ
ตามกาหนดเวลา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) คณะฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินงานการประกันคุณภาพอย่างเหมาะสม
2) ด้านกระบวนการ/วิธีการมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.1.1-01 รายงานการประเมินตนเองที่เป็นรายงาน ประจาปีการศึกษา 2560
1.1.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560

17
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนกิจรรมที่บรรลุเป้าหมาย
2. จานวนความสาเร็จของการดาเนินการตาม
เกณฑ์ QS
3. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
เกณฑ์ QS

กิจรรม
กิจรรม

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
4
3
1
7
6
4

ร้อยละ

57.14

50.00

25.00

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ QS
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรพี ร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้
เกณฑ์

ร้อยละ 100

ร้อยละ 2.0

ร้อยละ
0.25

หน่วยนับ
ร้อยละ
คน
คน
ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน
25.78
33
128
88.55

คน

116

คน
ร้อยละ
คน
คน
ร้อยละ
คน
คน

131
1.56
2
128
1.09
64
-

การบรรลุ
เป้าหมาย








คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.1 จานวนอาจารย์ที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
1.2 จานวนอาจารย์ประจา (นับรวมลาศึกษาต่อ)
2) ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัยประจาที่มี Account
ของ Google scholar โดยนา Link ของ Google scholar
ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ดว้ ย
2.1 จานวนอาจารย์หรือนักวิจัยประจาที่มี Account
ของ Google scholar โดยนา Link ของ Google scholar
ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ดว้ ย
2.2 จานวนอาจารย์ประจา (นับรวมลาศึกษาต่อ)
3) ร้อยละอาจารย์ประจาที่เป็นชาวต่างชาติ
3.1 จานวนอาจารย์ประจาที่เป็นชาวต่างชาติ
3.2 จานวนอาจารย์ประจา (เฉพาะปฏิบัติงานจริง)
4) ร้อยละนักศึกษาแลกเปลี่ยน
4.1 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
4.1.1 จานวนนักศึกษา มรภ.สส ที่ไปแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ

เป้าหมาย/
ปี
ร้อยละ
33.00
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4.1.1 จานวนนักศึกษาจากต่างประเทศ ทีม่ า
แลกเปลี่ยนที่ มรภ.สส
4.2 จานวนนักศึกษาทั้งหมด

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คน

-

คน

5,873

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
50.00
52.50
55.00
57.50
≥ 60.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.1.2 ร้อ ยละความสาเร็จ ของการ
1.13
25.00
1.0000
0.0120
ดาเนินการตามเกณฑ์ QS
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 60.00
25.00

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการแผนการด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
2) จัดทาแผนการดาเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (U-Rankings)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3) ดาเนินงานตามแผน
4) ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกเดือน
5) รายงานความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตามแผนการขั บ เคลื่ อ นการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ปีงบประมาณ 2561 ต่อกองนโยบายและแผนทุกเดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1) การเพิ่มจานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ คณะฯ มีอาจารย์ชาวต่างชาติประจา 2 ท่าน ได้แก่ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาจีน และได้เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติภาษาญี่ปนุ่ และภาษาจีนเพิ่มซึ่ง
อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
2) คณะฯ มี การส่ง เสริมให้ อาจารย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดั บนานาชาติ ที่อยู่ใ น
ฐานข้อมูล SJR, SCOPUS, ISI ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบทความด้านสังคมศาสตร์และการเรียนการสอน ซึ่งมีวารสาร
ในฐานข้อมูลของ SJR, SCOPUS, ISI น้อย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักฐานอ้างอิง :
1.1.2–01 รายงานความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานตามแผนการขั บ เคลื่ อ นการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ปีงบประมาณ 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ดร.วีระ วีระโสภณ
นางสาวจิราพร ฮามวงศ์
นายธนบรรณ วรุณธรรม
โทรศัพท์ : 02-160-1290
โทรศัพท์ : 02-160-1290
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ
ในระดั บ ชาติ แ ละ/หรื อ นานาชาติ ใ น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
1.1 ระดับชาติ
(1) นักปฏิบัติ
(2) เชี่ยวชาญการสื่อสาร
(3) มีจิตสาธารณะ
1.2 ระดับนานาชาติ
(1) นักปฏิบัติ
(2) เชี่ยวชาญการสื่อสาร
(3) มีจิตสาธารณะ

รางวัล

รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

10
-

14
10
3
1
-

9
4
4
1
7
6
1
-

คน

7,083

4,994

5,587

3. ร้อยละของนั กศึ กษาที่ไ ด้รับการยกย่อ ง ร้อยละ
0.14
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
สามารถสรุปผลการดาเนินงานจาแนกตามสาขาวิชาได้ดงั นี้

0.28

0.29

2. จานวนนักศึกษาทั้งหมด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
10
14
16

ลาดับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1 GSPA ยึดมั่นคุณธรรม
สร้างผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง Change

หน่วยงานที่ให้รางวัล

NIDA

ประเภท
รางวัล
1
2 3

ว-ด-ป
ได้รับรางวัล



19 ต.ค. 2560

ผู้ท่ไี ด้รับรางวัล
รหัสนักศึกษา
-

ชื่อ-สกุลผู้ได้รับรางวัล
นางสาวเบญญาภา ศิริสาราญ
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NIDA



19 ต.ค. 2560

-

นายธนกร โกมลเสน

NIDA



19 ต.ค. 2560

-

นางสาวกรมณี จีนดี

NIDA



19 ต.ค. 2560

-

นายภาณุ สุทธิวารีวัฒนา



-

56123403088

นางสาวธัญญรัตน์ ศรีพัฒนะโชติ



-

56123403066

นางสาววารุณี วงศ์กาภู



-

56123403008

นางสาวมุฑิตา ธรรมยิ่ง

ทุนการศึกษา

7

ทุนการศึกษา

8

ทุนการศึกษา

Guangxi University



-

56123403100

นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรา

9

ทุนการศึกษา

Guangxi University



-

56123403057

นางสาวชนิสรา อมรสิทธิวงศ์

10

ทุนการศึกษา

Guangxi University



-

56123403085

นางสาวชินานาฏ พวงสุวรรณ

11

รางวัลชมเชยการ
ประกวดสุนทรพจน์
และความรู้ภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา ครั้ง
ที่ 17

สานักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษาร่วมกับ
สานักส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ
ประจาชาติไทย และ
เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชน
จีน ประจาประเทศไท
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ



23เมษายน 2561

-

นางสาวศิรินญา แพ่งรัก

12

รางวัลรองชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ



3-4 กุมภาพันธ์ 2561

-

นายวรรณรัตน์ จานงถ้อย

อันดับหนึ่งการ

บุรีรัมย์

ประกวดผลงาน
วิชาการ ประเภทการ
นาเสนอเเบบปาก
เปล่า"การประยุกต์ใช้
ข้อมูลการสารวจ
ระยะไกล Landsat 8
เพื่อหาดัชนีที่เหมาะสม
ในการเเยกพืน้ ที่ว่าง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6

YUNNAN NORMAL
UNIVERSITY
YUNNAN NORMAL
UNIVERSITY
Guangxi University

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

Leader with Integrity
GSPA ยึดมั่นคุณธรรม
สร้างผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง Change
Leader with Integrity
3 GSPA ยึดมั่นคุณธรรม
สร้างผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง Change
Leader with Integrity
4 GSPA ยึดมั่นคุณธรรม
สร้างผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง Change
Leader with Integrity
สาขาวิชาภาษาจีน
5 ทุนการศึกษา
2

22
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เปล่าออกจากพืน้ ที่อื่น
กรณีศึกษา อาเภอท่า
ม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี"
13

รางวัลรองชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับหนึ่งการ

บุรีรัมย์



3-4 กุมภาพันธ์ 2561

-

นายไกรสร โกสุม



3-4 กุมภาพันธ์ 2561

-

นางสาวจันทร์ทิมา พันธ์เอก



3-4 กุมภาพันธ์ 2561

-

นางสาวกนกพร มาตา

ประกวดผลงาน
วิชาการ ประเภทการ
นาเสนอเเบบปาก
เปล่า"การประยุกต์ใช้
ข้อมูลการสารวจ
ระยะไกล Landsat 8
เพื่อหาดัชนีที่เหมาะสม
ในการเเยกพืน้ ที่ว่าง
เปล่าออกจากพืน้ ที่อื่น
กรณีศึกษา อาเภอท่า
ม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี"
14

รางวัลรองชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับหนึ่ง การ

บุรีรัมย์

ประกวดผลงาน
วิชาการ ประเภท
นาเสนอเเบบ
โปสเตอร์"การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลไล
ดาร์ในการจาเเนกประ
เภทวัสดุอาคารเพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย กรณีศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชุมชนตลาดบ้านใหม่
เเละตลาดทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา"
15

รางวัลรองชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับหนึ่ง การ

บุรีรัมย์

ประกวดผลงาน
วิชาการ ประเภท
นาเสนอเเบบ
โปสเตอร์"การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลไล
ดาร์ในการจาเเนกประ

23
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
เภทวัสดุอาคารเพื่อลด
อัคคีภัย กรณีศึกษา
ชุมชนตลาดบ้านใหม่
เเละตลาดทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา"
16

รางวัลชมเชยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประกวดผลงาน

บุรีรัมย์



3-4 กุมภาพันธ์ 2561

-

นางสาวธัญญาเรศ ภูมิผิว



3-4 กุมภาพันธ์ 2561

-

นางสาวรัตติกาล ทองเมืองหลวง

3-4 กุมภาพันธ์ 2561

-

นายธนชาติ ศรีเมือง

วิชาการ ประเภท
นาเสนอเเบบปาก
เปล่า"การประยุกต์ใช้
ข้อมูลไลดาร์ในการ
ตรวจสอบความเข้ม
เเสงอาทิตย์เพื่อหา
พืน้ ที่เหมาะสมในการ
ติดตั้งโซลาเซลล์
กรณีศึกษา เทศบาล
ตาบลพนมทวน

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ความเสี่ยงต่อการเกิด

จังหวัดกาญจนบุรี"
17

รางวัลชมเชยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประกวดผลงาน

บุรีรัมย์

วิชาการ ประเภท
นาเสนอเเบบปาก
เปล่า"การประยุกต์ใช้
ข้อมูลไลดาร์ในการ
ตรวจสอบความเข้ม
เเสงอาทิตย์เพื่อหา
พืน้ ที่เหมาะสมในการ
ติดตั้งโซลาเซลล์
ตาบลพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี"
18

รางวัลชมเชยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประกวดผลงาน

บุรีรัมย์

วิชาการ ประเภท
นาเสนอเเบบ
โปสเตอร์"การ
ประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อ



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรณีศึกษา เทศบาล

24
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

วิเคราะห์เปรียบเทียบ
อุณหภูมิจุดที่ตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ"
19

รางวัลชมเชยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประกวดผลงาน

บุรีรัมย์



3-4 กุมภาพันธ์ 2561

-

นางสาวชมพูนุช ชมภูวิเศษ

20 มีนาคม 2561

60563828006



30 มีนาคม 2561

-

นางสาวเกษรา วัฒนสังข์



13 กุมภาพันธ์ 2561

-

นายวรรัตน์ แข็งกสิกิจ



13 กุมภาพันธ์ 2561

-

นายวุฒชิ ัย นาคะอินทร์

วิชาการ ประเภท
นาเสนอเเบบ
โปสเตอร์"การ
ประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
อุณหภูมิจุดที่ตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม
กรณีศึกษา เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ"
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
20

21

ผลงานวิจัยดีเด่น

บัณฑิตวิทยาลัย

งานวิจัยนานาชาติ

ร่วมกับเครือข่าย

ครั้งที่ 9

ภายนอก

รางวัลชนะเลิศการ

ช่อง 7



น.ส.ณัฐรีพรรณ ดารงรัตน์เกษม

ประกวด ไทยซุปเปอร์
โมเดล 2018
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

กระทรวงการ

การแข่งขันปูเตียง

ท่องเที่ยวและกีฬา

ประกอบจินตลีลา
ภายใต้แนวคิด
"ท่องเทีย่ ววิถีไทย เก๋
อย่างยั่งยืน"
23

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

กระทรวงการ

การแข่งขันปูเตียง

ท่องเที่ยวและกีฬา

ประกอบจินตลีลา
ภายใต้แนวคิด
"ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋
อย่างยั่งยืน"

25
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
24

กระทรวงการ

การแข่งขันปูเตียง

ท่องเที่ยวและกีฬา



13 กุมภาพันธ์ 2561

-

นางสาวสุดารัตน์ หลงภูงา

25 มกราคม 2561

-

นางสาววิษาภรณ์ ษาทิพย์ชัย

ประกอบจินตลีลา
ภายใต้แนวคิด
"ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋
อย่างยั่งยืน"
สาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่
25

รางวัลอาสายุวกาชาด

สภากาชาดไทย

ดีเด่น

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.03 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.08
0.11
0.14
0.17
0.20
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ
3.50
0.29
5.0000
0.1854
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์
การบรรลุเป้าหมาย:

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
ร้อยละ 0.20
0.29

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความ ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลรางวัลจากสาขาวิชา/แขนงวิชา และดาเนินการขออนุมัติเงินรางวัลให้นักศึกษา รวมถึงการ
เก็บข้อมูลการได้รับรางวัลของนักศึกษาเพื่อรายงานผลต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ได้รับความร่วมมือจากผูบ้ ริหาร/คณาจารย์/บุคลากรในการรวบรวมและให้ขอ้ มูล
2) คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเหมาะสมในการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.1.3-01 รายงานจานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับ,เกียรติบัตร,โล่รางวัล

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

26

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์วลิ าสินี จินตลิขติ ดี
นางสาววนิดา กงแหลม
โทรศัพท์ : 02-160-1285
โทรศัพท์ : 02-160-1285
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ร ะ ดั บ ค ะ แ น น คุ ณ ภ า พ ข อ ง บั ณ ฑิ ต
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คะแนน

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
4.22
4.60
4.58

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
สาขาวิชา

ค่าเฉลี่ยคุณภาพรายด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทาง
4.66
4.43

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร ฯ

ด้านอื่นๆ

รวม

4.50

4.67

4.79

-

4.61

วัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการ

4.68

4.63

4.62

4.68

4.68

-

4.66

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
4.59

4.54

4.58

4.57

4.54

-

4.57

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นวัตกรรมสังคม

แขนงวิชาการบริหารภาครัฐ
และเอกชน
แขนงวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา

4.48

4.51

4.49

4.57

4.36

-

4.48

แขนงวิชาระบบสารสนเทศ

4.58

4.35

4.42

4.43

4.41

-

4.44

เพื่อการจัดการ
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รอบ 6 เดือน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ

4.46

4.51

4.57

4.39

-

4.52

4.65

4.41

4.47

4.57

4.38

-

4.50

-

-

-

-

-

-

-

สาขาวิชานิติศาสตร์

4.55

4.57

4.53

4.41

4.18

-

4.45

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิ

4.61

4.47

4.33

4.59

4.47

-

4.50

สาขาวิชาภาษาจีน

4.92

4.83

5.00

4.83

4.80

-

4.88

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

4.83

4.29

4.40

4.38

4.51

-

4.48

สาขาวิชาภาษาไทย

4.72

4.54

4.50

4.78

4.51

-

4.61

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4.75

4.37

4.38

4.36

4.40

-

4.45

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

4.71

4.67

4.60

4.55

4.49

-

4.60

โครงการรัฐประศาสนศาสตร์

4.92

4.83

4.80

4.92

4.78

-

4.85

-

-

-

-

-

-

-

ธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ

สารสนเทศ

มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

4.68

ประศาสนศาสตร
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวและบริการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.60 4.81 4.59
4.72
4.89
4.58
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.80
3.93
4.05
4.18
≥4.30
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.2.1 ระดั บ คะแนนคุ ณ ภาพของ
3.50
4.58
5.0000
0.1854
บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี โท เอก ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

28
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥4.30
4.58

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
 การปฏิบัติงาน :
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารส ารวจคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ตามจานวนที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารส ารวจคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการมีงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปร
การศึกษา 2560 อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการสารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจาหลักสูตร/บุคลากรที่เกี่ยวข้องในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/บุคลากรจากกองบริการการศึกษาหน่วยงานเจ้าภาพหลักให้การสนับสนุนเป็น
อย่างดียิ่ง
2) ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชีว้ ัดอย่างเพียงพอ
3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลและติดตามผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4) ใช้กระบวนการในการดาเนินงานในรูปแบบ PDCA
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.3.1-01 รายงานผลการสารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2560
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์วลิ าสินี จินตลิขติ ดี
นายภานุวัฒน์ อุบลแย้ม
โทรศัพท์ : 02-160-1282
โทรศัพท์ : 02-160-1282
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
2558
2559
2560
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

2

3

คน
คน

-

964
919

1,152
1,107

คน

-

493

1,014

คน

-

12

12

คน
คน
คน

-

4
5
36

1
7
44

คน

-

38

26

คน
คน

-

329
834

3
1,029

ร้อยละ

-

96.14

98.54

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
78.00
80.50
83.00
85.50
≥ 88.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีงานทา
2.1 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.2 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี
2.4 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
2.5 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
2.6 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มงี านทาก่อนเข้า
ศึกษา
2.7 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.8 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไม่มีงานทา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีงานทา (ไม่นับรวมบัณฑิตที่มงี านทาก่อนเข้าศึกษา
ผู้ศึกษาต่อ ผู้อุปสมบท และผู้ท่เี กณฑ์ทหาร)
(ข้อ 2 ลบด้วย (2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7))
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ข้อ 2.1 / ข้อ 3 x 100)

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

1
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิต ปริญญาตรี
3.50
ที่ไ ด้ ง านท าและการประกอบอาชี พ
อิสระภายใน 1 ปี
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการ
ดาเนินงาน
98.54

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1854

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 88.00
98.54

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
 การปฏิบัติงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการสารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จานวน 1,152 คน มีบัณฑิตตอบแบบสารวจ
จานวน 1,107 คน คิดเป็นร้อยละ 96.09 (ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด) โดย
บัณฑิตได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เท่ากับ ร้อยละ 98.54 คิดเป็น 5.0000 คะแนน
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารส ารวจคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ตามจานวนที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการสารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจาหลักสูตร/บุคลากรที่เกี่ยวข้องในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/บุคลากรจากกองบริการการศึกษาหน่วยงานเจ้าภาพหลักให้การสนับสนุนเป็น
อย่างดียิ่ง
2) ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชีว้ ดั อย่างเพียงพอ
3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลและติดตามผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4) ด้านกระบวนการ/วิธีการใช้กระบวนการในการดาเนินงานในรูปแบบ PDCA
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.2.2-01 รายงานผลการสารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2560
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

1
2

3.
4

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามเรื่อง
การมีงานทา
2.1 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
2.2 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาระยะเวลา
มากกว่า 1 ปี
2.4 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
2.5 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
2.6 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มงี านทาก่อนเข้า
ศึกษา
2.7 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
2.8 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ยังไม่มีงานทา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มงี านทา ภายใน 1 ปี ที่
ทางานตรงสาขา
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
(ข้อ 3 / ข้อ 2.1 x 100)

คน
คน

-

964
919

1,152
1,107

คน

-

493

1,014

คน

-

12

12

คน
คน
คน

-

4
5
36

1
7
44

คน

-

38

26

คน
คน

-

329
834

3
852

ร้อยละ

-

82.75

84.02

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
65.00
67.50
70.00
72.50
≥ 75.00

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อตัวชี้วัด : 1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์วลิ าสินี จินตลิขติ ดี
นางสาวสุรยี ์พร สร้อยทอง
โทรศัพท์ : 02-160-1286
โทรศัพท์ : 02-160-1286
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน
2558
2559
2560
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
3.50
ได้งานตรงสาขาวิชา

ผลการ
ดาเนินงาน
84.02

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0599

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 75.00
84.02

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
 การปฏิบัติงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการสารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จานวน 1,152 คน มีบัณฑิตตอบแบบสารวจ
จานวน 1,107 คน คิดเป็นร้อยละ 96.09 (ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด) โดยบัณฑิต
ได้งานทาตรงสาขาวิชา เท่ากับ ร้อยละ 84.02 คิดเป็น 5.0000 คะแนน
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารส ารวจคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ตามจานวนที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการสารวจคุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจาหลักสูตร/บุคลากรที่เกี่ยวข้องในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/บุคลากรจากกองบริการการศึกษาหน่วยงานเจ้าภาพหลักให้การสนับสนุนเป็น
อย่างดียิ่ง
2) ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชีว้ ัดอย่างเพียงพอ
3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลและติดตามผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4) ใช้กระบวนการในการดาเนินงานในรูปแบบ PDCA
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.2.3-01 รายงานผลการสารวจคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา 2560
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เป้าประสงค์ 1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหาร
จัดการการดาเนินการตามพันธกิจ

รายการ

4.25

0.846

4.27
4.25

0.872
0.874

4.25

0.884

4.21
4.22
4.20
4.28

0.902
0.895
0.880
0.864

4.28
4.26

0.845
0.850

4.22
4.24

0.804
0.021

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1) มีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและสังคม
2) มีงานวิจัยและบริการวิชาการที่พฒ
ั นาองค์ความรู้ บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ
ชุมชน และทาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
3) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
4) มีการพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
5) มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริการจัดการและการ
ตัดสินใจ
6) มีการจัดทาแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ
7) มีกระบวนการการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
8) การบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
9) มีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร (Action Plan) ประจาปี
ตลอดจนการสื่อสารสูก่ ารปฏิบัติ
10) มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
11) มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทาแผนพัฒนาในทุกสายงานเพื่อให้เกิด
ความ ก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ
12) มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กร
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
4.25
0.855

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการ
ตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
1) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากรในการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

2) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของนักศึกษาในการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน
รายการ
1) มีหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและสังคม
2) มีงานวิจัยสามารถนาองค์ความรู้มา บูรณาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4) มีการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
5) มีการเผยแพร่ข้อมูลในการทางานของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
6) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการตรวจสอบ
ผลการทางานของมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย
7) มีการพัฒนา ปรับปรุงสิง่ แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย
8) มีกิจกรรมที่สง่ เสริม อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
9) อาจารย์มีชื่อเสียงทางวิชาการ หรืองานวิจัย ในระดับชาติ/นานาชาติ
10) อาจารย์มีความสามารถในการสอนอย่างมืออาชีพ
11) มีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
4.79
0.509
4.69
0.574
4.76
0.569
4.70
0.570
4.77
0.536
4.69

0.573

4.77
4.69
4.78
4.71
4.77
4.7390

0.526
0.542
0.508
0.540
0.489
0.42791

3) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของศิษย์เก่าในการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายการ
1) มีหลักสูตรตอบสนองความต้องการของสังคม
2) มีช่อื เสียงด้านการผลิตบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทา
3) มีผลงานวิจัย การบริการวิชาการให้แก่ชมุ ชนและสังคม
4) มีการให้บริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย
5) สามารถตรวจสอบการทางาน ภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
6) มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
7) เปิดโอกาสให้ศษิ ย์เก่าและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกิจกรรม
8) แสดงความคิดเห็น ในการพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
9) มีการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย
10) มีกิจกรรมที่สง่ เสริม อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
11) อาจารย์มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย เป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ
12) อาจารย์มีความสามารถ มีช่อื เสียงเป็นแบบอย่างมืออาชีพ
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
4.95
0.247
4.96
0.272
4.96
0.231
4.95
0.307
4.95
4.95
4.95
4.95
4.95
4.96
4.96
4.95
4.95

0.301
0.328
0.333
0.301
0.322
0.279
0.279
0.314
0.032
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

 การปฏิบัติงาน :
- ฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้กากับตัวชี้วัด ดาเนินการประชุมกับผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อวางแผนการดาเนินการ
ส ารวจความเชื่ อ มั่ น และไว้ ว างใจของบุ ค ลากร/นั ก ศึ ก ษา/ศิ ษ ย์ เ ก่ า ต่ อ การด าเนิ น การตามภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย โดยนาผลการสารวจของปีงบประมาณที่ผ่านมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อวางแนว
ทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะฯ ดาเนินการการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือบุคลากร/นักศึกษา/
ศิษย์เก่า ตอบแบบประเมินออนไลน์ท่ี www.poll.ssru.ac.th ในสื่อช่องทางต่างๆ ของคณะ อย่างสม่าเสมอและ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.00
4.49

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

4) ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการดาเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ในภาพรวม
จาแนกตามกลุ่ม
กลุ่ม
ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
4.24
0.021
1) บุคลากร
4.41
0.053
2) นักศึกษา
4.82
0.027
3) ศิษย์เก่า
ภาพรวม
4.49
0.033
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.50
3.63
3.75
3.88
≥ 4.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
1.13
4.49
5.0000
0.0599
ของบุ คลากร/นั กศึกษา/ศิ ษย์เก่า ต่อ
การด าเนิ น การตามภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ต่อเนื่อง
- ฝ่ายบริหาร ติดตามผลจานวนผู้ตอบแบบสารวจให้เป็นไปเกณฑ์/จานวนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
ทั้งนี้ หากจานวนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ดาเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อผลักดันให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสารวจตามเกณฑ์จานวนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
- ผลการด าเนิน งานการส ารวจความเชื่อ มั่ น และไว้วางใจของบุ คลากร/นั กศึ กษา/ศิ ษย์เก่าต่อ การ
ดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างของคณะฯ ประกอบด้วย บุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์เก่า ได้ดาเนินการตอบแบบสารวจครบถ้วนและมีระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน เท่ากับ 4.83
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
- ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความประสานความร่วมมือผ่านสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา แขนงวิชา ให้
นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าตอบแบบประเมินออนไลน์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ดาเนินตามขึน้ ตอนต่อไปนี้
1) ฝ่ายบริหารดาเนินการประชุม เพื่อมอบหมายผู้จัดเก็บตัวชี้วัดและแนวทางการดาเนินงาน
2) ดาเนินการแจก User และ Password ให้กับบุคลากรในคณะ
3) จัดทาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ e-offiice, web page, line กลุ่ม
คณะ เป็นต้น
4) ติดตามผลจานวนผู้ตอบแบบสารวจอย่างต่อเนื่อง
5) นาผลจานวนผู้ตอบแบบสารวจรายงานที่ประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อร่วมหาแนวทางการผลักดันการ
ตอบแบบสารวจของกลุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ด้านบุคลากร :
- ได้รับความร่วมมือจากผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าตอบแบบสอบถาม
- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ประชาสัมพันธ์และติดตามการดาเนินการตอบแบบสารวจของกลุ่มตัวอย่าง
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง (บุคลากร) ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจครบถ้วน
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีห้องคอมพิว เตอร์เพื่อบริการนักศึกษา และใช้เพื่อเข้าตอบ
แบบสอบถามออนไลน์
3) คณะมีการวางแผนการดาเนินงานและประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสารวจ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :.
1.3.1-01 รายงานผลการสารวจความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)
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เป้าประสงค์ 1.4 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์วลิ าสินี จินตลิขติ ดี
นางสาววนิดา กงแหลม
นางสาวเอมอร ตอโมกข์
นายพเยาว์ นุ่มเรืองรัน
โทรศัพท์ : 02-160-1285
โทรศัพท์ : 02-160-1285
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
1. จานวนกิจกรรมนอกหลั กสู ตรที่บู รณาการพั น ธ กิจกรรม
1
1
กิจ การเรี ย นการสอน การวิจั ย การบริก าร
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จานวนกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งหมด ประจาปี
กิจกรรม
1
1
การศึกษา
3. ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับ ร้อยละ
100
100
พันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
60.00
62.50
65.00
67.50
≥ 70.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.4.1
ร้ อ ยละของกิ จ กรรมนอก
1.00
100
5.0000
0.0530
หลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการ
เรีย นการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

วัฒนธรรม

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 70.00
100

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) กองบริการการศึกษาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามตัวชีว้ ัดให้กับคณะ/วิทยาลัย
2) งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดโครงการบูรณาการ
กิจกรรมนอกหลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน การเดินทางสู่เส้นทางนักธุรกิจรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อโครงการ
สร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัว” (Start up) เป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneur) ด้วยทักษะคนและ
สังคม (Soft Skill) ที่สานกับทักษะวิชาชีพ (Hard skills)
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชีว้ ัดอย่างเพียงพอ
2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลและติดตามผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใช้กระบวนการในการดาเนินงานในรูปแบบ PDCA
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.4.1-01 รายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ดร.วีระ วีระโสภณ
นางสาวจิราพร ฮามวงศ์
นายธนบรรณ วรุณธรรม
โทรศัพท์ : 02-160-1290
โทรศัพท์ : 02-160-1290
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
1. ผลรวมของคะแนนความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด คะแนน
23.06
กิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
กิจกรรม
3
5
3. คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ การจั ด คะแน
4.11
100
4.61
กิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
เฉลี่ย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจจาแนกรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
จานวนผู้เข้าร่วม
ระดับความพึงพอใจ
โครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบ (ดาว เดือน
512 คน
4.52
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
โครงการสุนันทาสามัคคีครั้งที่ 29
1,000 คน
4.49
โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ "ออกตัว"
120 คน
4.58
(Start up) เป็นเจ้าของกิจการ
โครงการสุนันทาสามัคคีครั้งที่ 29โครงการความ
1,200 คน
4.47
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของ
27 คน
5.00
นักศึกษา ภายใต้โครงการเทคนิคการสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEIC
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.75
3.88
4.00
4.13
≥ 4.25
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ผลการ
ดาเนินงาน
4.61

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0530

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.25
4.61

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) คณะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนา
นักศึกษา และมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรือพัฒนาให้กับนักศึกษาของคณะ
2) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการทุกครัง้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เป็นอย่างดี
2) คณะมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเหมาะสม
3) คณะส่งเสริม สนับสนุน เครื่องมือในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างเหมาะสม
4) สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอและจัดกิจกรรม/โครงการ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :.
1.4.2-01 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.4.2 คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจ
1.00
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา
การบรรลุเป้าหมาย:

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

42
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชีว้ ัด : 1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มเี ว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์วลิ าสินี จินตลิขติ ดี
นายอานาจ บุญถนอม
โทรศัพท์ : 02-160-1282
โทรศัพท์ : 02-160-1282
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จานวนอาจารย์ที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการ
คน
119
131
สอน
2. จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริงทั้งหมด
คน
119
131
(ไม่นับรวมอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มเี ว็บไซต์ในการ
ร้อยละ
100
100
จัดการเรียนการสอน

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายสาขาวิชา ดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย

จานวนอาจารย์
ที่มีเว็บไซต์

จานวนอาจารย์
ที่ปฏิบัติงานจริง

คิดเป็นร้อยละ

5
5

5
5

100
100

7
4
7

7
4
7

100
100
100

5
5
10
19
6
8
6
8
6
7

5
5
10
19
6
8
6
8
6
7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

43
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
9
7
3

9
7
3

100
100
100

3

3

100

131

131

100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
1.00
100
5.0000
0.0530
เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
โครงการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวและบริการ
รวม

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
100.00
100

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การปฏิบัติงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดอบรมการทาเว็บไซต์ส่วนตัวให้แก่คณาจารย์ของคณะใน
ทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และนักศึกษาได้เข้าไปศึกษา สามารถเรียนรู้ได้
ทุกที่ ทุ กเวลา โดยในเว็ บไซต์ส่วนตัว ของอาจารย์จะมี มคอ. สื่อการสอน และเอกสารประกอบการสอน
ตลอดจนการโต้ตอบระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มีการกากับ ติด ตาม และตรวจสอบข้อ มู ล เว็ บ ไซต์ส่ว นตั ว ของ
คณาจารย์ในคณะอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์มีการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนตัวให้มีความ
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชีว้ ดั อย่างเพียงพอ
2) คณะมีเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดทาเว็บไซต์และติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนตัว
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ของอาจารย์ในคณะอย่างต่อเนื่อง
3) ใช้กระบวนการในการดาเนินงานในรูปแบบ PDCA
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.4.3-01 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดของคณะ
1.4.3-02 URL เว็บไซต์ของอาจารย์ประจาของคณะ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

45
เป้าประสงค์ 1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ.
โดยได้คะแนนไม่ตากว่
่ าระดับ 3.01
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์วลิ าสินี จินตลิขติ ดี
นางจุฑารัตน์ สมอคร
นางสาววนิดา กงแหลม
โทรศัพท์ : 02-160-1285
โทรศัพท์ : 02-160-1285
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
1. จ านวนหลั ก สู ต รที่ มี ค ะแนนผลการประเมิ น
คน
12
14
คุณภาพการศึกษาภายในไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
2. จานวนหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพ
คน
14
15
การศึกษาภายในทั้งหมด
ประจาปีการศึกษา 2559
3. ร้อยละของหลักสูตรทัง้ หมดทีผ่ ่านตามเกณฑ์
ร้อยละ
85.71
93.33
ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร

คะแนน
ผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ




3.53

คุณภาพดี





3.43

คุณภาพดี






3.38

คุณภาพดี

3.45
3.54

คุณภาพดี
คุณภาพดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ระดับ
ตรี โท เอก

46
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
โครงการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวและบริการ











3.48
3.52
3.30
3.40
3.41
3.57
3.50
3.69
3.63

คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี
คุณภาพดี



3.00

คุณภาพปานกลาง

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
60.00
62.50
65.00
67.50
≥ 70.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่
3.50
93.33
5.0000
0.1854
ผ่ า นตามเกณฑ์ ป ระกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่
ต่ากว่าระดับ 3.01
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 70.00
93.33

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
 การปฏิบัติงาน :
คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั ง คมศาสตร์ไ ด้พั ฒนาหลั กสู ต รให้ ส อดคล้อ งกับ ปรัชญา ปณิธ าน วิสั ย ทั ศ น์
พันธกิจ และความพร้อมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
ของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร
มี ก ารวางระบบและกลไกบริ ห ารหลั ก สู ต รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการดาเนินการดังนี้
1) การวางระบบคุณภาพ
- ประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและกาหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของหลักสูตร
2) การควบคุมคุณภาพ
- ศึกษา/ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร
- ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร
3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
- ติดตามผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1
- รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ต่อหน่วยงาน
- ปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
4) การประเมินคุณภาพ
- จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
- รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในเดือนกรกฎาคม
5) การพัฒนาคุณภาพ
- นาข้อเสนอแนะและผลการประเมินคุณภาพมาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ของ
หลักสูตร และปรับแก้รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ตามผลการตรวจการประเมิน
- จัดส่งรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 พร้อมแผนพัฒนาคุณภาพให้กับหน่วยงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชีว้ ัดอย่างเพียงพอ
2) คณะมีเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดทาประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางต่างๆเพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
3) ใช้กระบวนการในการดาเนินงานในรูปแบบ PDCA
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง:
1.5.1-01 รายงานผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ประจาปีการศึกา 2560
1.5.1-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกา 2560
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

1.5.1-03 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกา 2560

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์วลิ าสินี จินตลิขติ ดี
นายภาณุวัฒน์ อุบลแย้ม
โทรศัพท์ : 02-160-1282
โทรศัพท์ : 02-160-1282
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
1. ผลรวมค่ า ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ คะแนน
4
4.33
หลักสูตร
(นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
2. จานวนหลักสูตรทัง้ หมด ประจาปีการศึกษา
หลักสูตร
14
15
(ที่มีนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย)
3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อ
คะแนน
4.19
4.33
หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และ
เฉลี่ย
สังคมศาสตร์
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร

ค่าคะแนน
ความพึงพอใจ

ระดับ
ความพึงพอใจ




4.05

มาก





4.37

มาก









4.55

มาก

4.19
4.14
4.59
4.61
4.55

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ระดับ
ตรี โท เอก
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รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
โครงการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวและบริการ








3.76
4.58
4.39
4.50
4.46
4.16

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก



3.86

มาก

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.81
3.94
4.06
4.19
≥ 4.31
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
1.00
4.33
5.0000
0.0530
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.31
4.33

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การปฏิบัติงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการดาเนินการตามปฏิทินการดาเนินงานแผนปรับปรุงบัณฑิต
ปริญญาตรีได้งานตรงสาขาวิชา เช่น การจัดบริการที่สนับสนุนการได้งานทาของนักศึกษาหลากหลายรูปแบบ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งงานมากขึ้น การเตรียมความพร้อมให้บัณฑิต
พร้ อ มที่ จ ะเข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน รู้ วิ ธี ก ารหางาน และการสร้ า งงานอิ ส ระ ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การทั้ ง ในระดั บ
มหาวิทยาลัยและคณะ โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในคณะ
เพื่อให้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การเชิญหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
บริษัทเอกชนที่ประสงค์จะรับบัณฑิตเข้าทางาน เข้าร่วมโครงการตลาดนัดพบแรงงาน ตลอดจนการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บัณฑิตสร้างงานโดยได้มโี ครงการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตให้สามารถประกอบธุรกิจเองได้
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เป็นความร่วมมือระหว่างนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ใน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะห์หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ในทุก ๆ ปีการศึกษา
โดยนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้ องกับมาตาฐานคุณภาพการศึกษาที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชีว้ ดั อย่างเพียงพอ
2) คณะมีเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจของหลักสุตร
ตลอดจนการนาผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
3) ใช้กระบวนการในการดาเนินงานในรูปแบบ PDCA
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.5.2-01 จานวนหลักสูตรทัง้ หมดที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2560
1.5.2-02 รายงานผลการส ารวจคะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต ร ประจ าปี
งบประมาณ 2560
1.5.2–03 แผนปรับปรุงตามผลการสารวจคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ประจาปี
งบประมาณ 2560

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาคเอกชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน
สาขาวิชาของตนเอง
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นางสาวตูนละดา เพชรอาไพ
นายยงยุทธ กิจสันทัด
นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ
โทรศัพท์ : 02-160-1283
โทรศัพท์ : 02-160-1283
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูน
คน
112
128
ศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง
2. จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง
คน
119
128
(ไม่นับรวมบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ
ร้อยละ
94.12
100
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ
ตนเอง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

โดยมีผลการดาเนินงานจานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา

จานวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนศักยภาพทาง

จานวนบุคลากรสาย
วิชาการที่ปฏิบัตงิ าน
จริง

คิดเป็นร้อยละ

5
5

5
5

100.00
100.00

6
4
7

6
4
7

100.00
100.00
100.00

5

5

100.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
5
7
22
6
8
5
9
5
7
9
7
5

5
7
22
6
8
5
9
5
7
9
7
5

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1

1

100

128

128

100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
75.00
77.50
80.00
82.50
≥ 85.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.1 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรสาย
1.00
100
5.0000
0.0530
วิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ
ทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 85.00
100

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
 การปฏิบัติงาน :
คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชา
ของตนเอง โดยร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ
ตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เท่ากับ ร้อยละ 100.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบรรลุเป้าหมาย:

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
โครงการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวและบริการ
รวม
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) ฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้กากับตัวชี้วัด ดาเนินการประชุมกับผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อวางแผนการดาเนินการ
2) คณะฯ ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ
ตนเอง
3) คณะฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะฯ ได้แก่ e-offiice, web
page, line กลุ่มคณะ เป็นต้น ให้บุคลากรสายวิชาการทราบอย่างต่อเนื่อง
4) คณะฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับบุคลากรของคณะเพื่อ เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน
สาขาวิชาของตนเอง
5) ติดตามผลการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเองของบุคลากรสายวิชาการ
6) นาผลการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเองของบุคลากรสายวิชาการรายงานที่
ประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อร่วมหาแนวทางการผลักดัน /ส่งเสริมการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชา
ของตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) บุคลากรสายวิชาการทุกคนได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง
2) มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณสาหรับให้บุคลากรได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน
สาขาวิชาของตนเอง
3) คณะมีห้องประชุมที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ
ให้กับบุคลากรของคณะ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ อันได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
4) คณะประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมผ่านสื่อต่างๆ ของคณะรวมถึงผลักดัน/ส่งเสริมให้บุคลากร
สายวิชาการได้เพิ่มพู นศั กยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง พร้อ มทั้ง จัด โครงการฯ เพื่อเพิ่ม พู น
ศักยภาพทางวิชาการให้กับบุคลากรของคณะ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.6.1-01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.1-02 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.1-03 แบบติดตามการนาความรู้การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
และนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

สาขาวิชา

จานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

คิดเป็น
ร้อยละ

1
1

1
-

-

2
1

5
5

40.00
20.00

1

-

-

1

6
4
7

0.00
0.00
14.29

1
2
-

-

-

1
2
-

5
5
7
25
6
8

20.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
สาขาวิชานิติศาสตร์

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ.
ศ. รวม

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จ านวนอาจารย์ ป ระจ าที่ ด ารงต าแหน่ ง ทาง
คน
12
16
วิชาการ
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11
14
1.2 รองศาสตราจารย์
1
2
1.3 ศาสตราจารย์
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมอาจารย์
คน
123
131
ประจาที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทาง
ร้อยละ
9.75
12.21
วิชาการ
โดยมีผลการดาเนินงานจานวนตามสาขาวิชาได้ดังนี้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
โครงการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวและบริการ
รวม

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

1
1
1
1
4

1

-

1
1
1
1
5

5
9
5
7
9
7
5

0.00
0.00
20.00
14.29
11.11
14.29
100.00

-

-

-

-

1

0.00

14

2

0

16

131

12.21

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
15.00
17.50
20.00
22.50
≥ 25.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่
3.50
12.21
1.0000
0.0371
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
การบรรลุเป้าหมาย:

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้าหมาย
≥ 25.00

ผลการดาเนินงาน
12.00

การบรรลุ


คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
 การปฏิบัติงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดทาแผนผลักดันการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ โดยมีการจัดทาแผนในแต่ละปีงบประมาณตามความพร้อมของอาจารย์แต่ละท่านเพื่อเป็น การ
สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีผลตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น และมีการส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วม
โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะฯ มี การสนับ สนุ นให้ บุ คลากรสายวิชาการเข้า ร่วมโครงการเพิ่มต าแหน่ง ทางวิชาการซึ่ง จัด โดย
มหาวิทยาลัยและได้ดาเนินการโครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากรสายวิชาการ
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รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Fast Track ดาเนินการส่งผลงานเพื่อขอรับ
ตาแหน่งทางวิชาการ
- หน่วยงานต้องเพิ่มจานวนอาจารย์ให้มีต าแหน่ง ทางวิชาการ จ านวน 17 คน จากอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด จานวน 131 คน จึงจะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 12.21
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) บุคลากรสายวิชาการให้ความสาคัญและตระหนักในเรื่องตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
2) คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ
3) คณะฯ มีการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับบุคลากรทุกคนของคณะเพื่อนาใช้ประโยชน์ใน
การค้นคว้าหาข้อมูล หรือด้านต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเขียนตาราเพื่อเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ
4) คณะฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความตระหนักถึงความสาคัญของ
การพัฒนาผลงานทางวิชาการและความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่งงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการและเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
บุคลากรสายวิชาการไม่มีผลงานพร้อมเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ เพราะด้วยมีจานวนภาระงานที่มาก
หลักฐานอ้างอิง :
1.6.2-01 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.2-02 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.2-03 รายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Fast Track กับมหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ
นางสาวกันยารัตน์ แก้วละเอียด
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จานวนอาจารย์ประจาที่คุณวุฒิปริญญาเอก
คน
24
30
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมอาจารย์
คน
123
131
ประจาที่ลาศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒปิ ริญญาเอก ร้อยละ
19.51
22.90
โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายสาขาวิชา ดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา
แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
สาขาวิชาการบริหารงานตารวจ
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จานวนอาจารย์ประจาที่มีวุฒิ ป.เอก
ข้าราชการ

พนง.
ชั่วคราว

พนง.
ประจา

รวม

จานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

คิดเป็น
ร้อยละ

2
-

-

2
1

4
1

5
5

80.00
20.00

2

2
-

1
1
1

1
3
3

6
4
7

16.66
75.00
42.86

-

1
-

1
4
2
1
1
2
-

1
4
2
1
2
2
-

5
5
7
25
6
8
5
9
5
7
8

0.00
20.00
0.00
16.00
33.33
12.50
0.00
33.33
0.00
33.33
0.00
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1
-

3

1

1
4

7
5

14.29
80.00

-

-

1

1

1

100.00

5

6

19

30

131

22.90

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
23.00
25.50
28.00
30.50
≥ 33.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
3.50
22.90
1.0000
0.0371
คุณวุฒิปริญญาเอก

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
โครงการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวและบริการ
รวม

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 33.00
22.90

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การปฏิบัติงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อในระดับ
ที่ สู ง ขึ้ น โดยมี ก ารก าหนดการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในแต่ ล ะปี ข องบุ ค ลากรทั้ ง ที่ ใ ช้ ง บประมาณของตนเองและ
ขอทุนอุดหนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
- คณะมีการกาหนดการเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีของบุคลากรทั้งที่ใช้งบประมาณของตนเองและขอ
ทุนอุดหนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
- คณะส่งเสริม และสนั บสนุน ให้ ห ลักสูต รรับ สมั ครอาจารย์ที่มีคุณ วุฒิ ป.เอก ทั้ง นี้ที่ส อดคล้องกับ
งบประมาณของการจัดจ้างของคณะ/วิทยาลัย
- หน่วยงานต้องเพิ่ มจานวนอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ป.เอก จานวน 20 คน จากอาจารย์ประจาทั้งหมด
จานวน 131 คน จึงจะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 22.90
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) บุคลากรสายวิชาการตระหนักและให้ความสาคัญกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมากขึ้น
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2) คณะมีการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการโครงการ
3) คณะมีการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับบุคลากรทุกคนของคณะเพื่อนาใช้ประโยชน์ในการ
ค้นคว้า หาข้อมูล หรือด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
4) คณะมีการกาหนดจัดโครงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในงานของตนเองและเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ และประสบการณ์ให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ และมีกระบวนการดาเนินงานโดยใช้
หลัก PDCA
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.6.3-01 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.3-02 รายชื่ออาจารย์กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและขอทุนสนับสนุนการศึกษากับมหาวิทยาลัย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจา
สายงาน
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นางสาวตูนละดา เพชรอาไพ
นายยงยุทธ กิจสันทัด
นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
คน
33
34
พัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน
2. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งหมด
คน
37
34
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับ ร้อยละ
89.19
100
การพัฒนาตามสมรรถนะ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
85.00
87.50
90.00
92.50
≥ 95.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.4 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรสาย
3.50
100
5.0000
0.1854
สนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนา
ตามสมรรถนะประจาสายงาน
การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การปฏิบัติงาน:
คณะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสาย

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 95.00
100

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

62
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
งาน โดยร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เท่ากับ ร้อยละ 100.00
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
1) ฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้กากับตัวชี้วัด ดาเนินการประชุมกับผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อวางแผนการดาเนินการ
2) คณะฯ ผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจา
สายงาน
3) คณะฯ ผลักดันและส่งเสริม ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่งที่
สูงขึน้
4) คณะฯ ประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมต่ า งๆ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ของคณะฯ ได้ แ ก่ e-offiice,
web page, line กลุ่มคณะ เป็นต้น ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทราบอย่างต่อเนื่อง
5) คณะจั ดโครงการอบรมเชิงปฏิ บัติการเพื่อพั ฒนาศั กยภาพของบุคลากร คณะมนุษ ยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับบุคลากรของคณะ เพื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน
6) ติดตามผลการเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรตามสมรรถนะประจาสายงาน
7) นาผลการเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรตามสมรรถนะประจาสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการรายงานที่ประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อร่วมหาแนวทางการผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึน้
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกคนได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน
2) มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณสาหรับให้บุคลากรได้เพิ่มพูนศักยภาพตามสมรรถนะ
ประจาสายงาน
3) คณะฯ มีห้ องประชุ มที่ส ามารถรองรับ การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มพู นศักยภาพทาง
วิ ช าการให้ กั บ บุ ค ลากรของคณะ รวมถึ ง อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ อั น ได้ แ ก่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
4) คณะฯ ประชาสัม พันธ์หลั กสูต รการฝึกอบรมผ่า นสื่อต่า งๆ ของคณะ รวมถึงผลั กดัน /ส่ง เสริมให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน พร้ อมทั้งจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึน้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.6.4-01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

63
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
1.6.4-02 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.6.4-03 แบบติดตามการนาความรู้การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอนและนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

64
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ
นางสาวภานุชนาถ เพิ่มพูล
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
1. จ านวนบุ คลากรที่ป ฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณของ
คน
139
165
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1 บุคลากรสายวิชาการ
คน
102
131
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คน
37
34
2. จานวนบุคลากรทั้งหมด
คน
156
165
2.1 บุคลากรสายวิชาการ
คน
119
131
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
คน
37
34
3. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ร้อยละ
89.10
100
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
ร้อยละ
85.71
100
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ร้อยละ
100
100
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติ
1.00
100
5.0000
0.0530
ตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

65
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:

มหาวิทยาลัยและคณะ
2) คณะผลักดัน/ส่งเสริมให้บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัยและคณะ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.6.5-01 รายงานผลการดาเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การปฏิบัติงาน :
- ฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้กากับตัวชี้วัด ดาเนินการประชุมกับผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อวางแผนการดาเนินการ
- คณะส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของมหาวิท ยาลัย โดยบุ คลากรของคณะมนุษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ เท่ากับ
100.00
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) ฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้กากับตัวชี้วัด ดาเนินการประชุมกับผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อวางแผนการดาเนินการ
2) คณะผลักดัน/ส่งเสริมให้บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัย
3) คณะจัดกิจกรรม/โครงการที่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
4) คณะประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
และของคณะผ่านสื่อต่างๆ ของคณะฯ ได้แก่ e-offiice, web page, line กลุ่มคณะ เป็นต้น ให้บุคลากรทราบ
อย่างต่อเนื่อง
5) ติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
6) นาผลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย รายงาน
ที่ป ระชุ ม ผู้บ ริห ารคณะ เพื่อ ร่ว มหาแนวทางการผลั กดั น /ส่ง เสริม การเข้า ร่ว มกิจ กรรมส่ง เสริม คุณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) บุ ค ลากรให้ ค วามร่ ว มมื อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณของ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 80.00
100

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

66
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์วลิ าสินี จินตลิขิตดี
นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์
นางสาวณมณฑ์ รักษามารถ
โทรศัพท์ : 02-160-1291
โทรศัพท์ : 02-160-1291
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
1. จ านวนบุ ค ลากรที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
1.1 บุคลากรสายวิชาการ
1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
2. จานวนบุคลากรที่เข้าสอบทั้งหมด
2.1 บุคลากรสายวิชาการ
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
3.1 บุคลากรสายวิชาการ
3.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

หน่วย
นับ
คน

คน

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
35
39
64
34
1
117
83
34
92.999

38
1
136
99
37
99.999

61
3
153
119
34
41.83

90.142
2.857

97.435
2.564

51.26
8.82

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
15.00
17.50
20.00
22.50
≥ 25.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.6.6 ร้อ ยละของบุ คลากรที่ผ่า น
1.00
41.83
5.0000
0.0530
เกณฑ์ ม าตรฐานภาษาอั ง กฤษของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 25.00
41.83

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ด าเนิ น การรายงานสรุป ผลร้ อ ยละของบุ คลากรที่ผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
2) สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดโครงการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ SSRU – TEP (Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency)
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3) มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ สวนสุ นัน ทาจั ด โครงการอบรมพั ฒนาศักยภาพทางด้า นภาษาอั ง กฤษสาหรับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.6.6-01 ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.6.6-02 ผลสรุปการทดสอบของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ทางาน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กร
สุขภาวะ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคลได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจ
ร้อ ยละเฉลี่ย ของความส าเร็จ ตามแนวทางการพัฒนาสู่อ งค์กรสุ ข ภาวะสรุป ได้ว่า บรรยากาศในที่ท างาน
(A:Atmosphere) ที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 96.54 พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ดัชนีชี้วัด
ความสุขข้อที่ 7) ผู้บริหารพัฒนาแนวคิด/แนวทางการสร้างสุขในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด
อยู่ที่ 96.77 ระดับสุขภาวะมิติที่ 1 ระบบการจัดการ (M:Manaement) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
96.30 พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ดัชนีชี้วัดความสุขข้อที่ 4) มหาวิทยาลัย/หน่วยงานมีระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ค่าเฉลี่ยที่ 96.92 และระดับสุขภาวะมิติที่ 4 สุขภาพกายใจ (H:Health) มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.63 ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยมีคา่ เฉลี่ยที่ 95.95 สะท้อนให้เห็นว่า สุขภาวะ
ของคนในองค์กรนี้ น่าอิจฉาที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
67.00
69.50
72.00
74.50
≥ 77.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.7.1 ร้อ ยละเฉลี่ย ของความส าเร็ จ
1.00
98.74
5.0000
0.0530
ตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุ ข
ภาวะ
การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
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≥ 77.00

98.74

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน



 การปฏิบัติงาน :
ศึกษาการดาเนินงานตามกระบวนการที่เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อสุขภาวะของคนในองค์กรจาการดาเนินงานซึ่ง
อาจสารวจจากระดับความพึงพอใจหรือระดับความสุขในการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาที่โดยสารวจตามดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy WorkplaceIndex) ซึ่งพัฒนาโดยสานังานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ประกอบด้ ว ย 5 มิ ติ ไ ด้ แ ก่ มิ ติ ที่
1 ระบบการจั ด การ
M : Management มิติท่2ี บรรยากาศและสภาพแวดล้อม A:Atmosphere & Environment มิติท่ี 3 กระบวนการ
สร้างสุขในองค์กร P : Process มิติที่ 4 สุขภาพกายและสุขภาพใจ H : Health มิติที่ 5 ผลลัพธ์ขององค์กร
R : Result ขอบเขตด้านสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/ขอบเขตด้านเวลา กันยายน 2560
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การตรวจสอบ ติดตามและรายงานผล
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) การให้ความสาคัญของผู้บริหารองค์กรและบุคลากรของคณะ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

2) เครื่องอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกประเภท
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.7.1-01 รายงานผลการสารวจองค์กรสุขภาวะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เป้ า ประสงค์ 1.8
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ ของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายการ
ระดับความเชื่อมั่น
การแปลผล
x
1) มีวสิ ัยทัศน์และความสามารถ ที่จะนาพาคณะมนุษยศาสตร์และ
4.51
0.502
สังคมศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจ
2) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล มีความคุม้ ค่าตามเป้าหมาย
4.52
0.502
งบประมาณและระยะเวลาที่กาหนดของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3) มีการบริหารงานทีต่ อบสนองตามความคาดหวังของผู้รบั บริการและผู้มี
4.51
0.502
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องของ
4.52
0.502
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5) มีระบบตรวจสอบการทางาน ภายในคณะมนุษยศาสตร์และ
4.52
0.502
สังคมศาสตร์พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการทางานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างถูกต้อง
6) เปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
4.51
0.502
แสดงความคิดเห็น ในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7) มีการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจดาเนินการให้แก่
4.51
0.502
บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8) มีการใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารงานได้
4.51
0.502
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
9) มีการบริหารงานโดยคานึงถึงบุคลากรให้ได้รับการปฏิบตั ิและบริการ
4.51
0.502
อย่างทัดเทียมกันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10) มีการบริหารงานโดยใช้กระบวนการการตัดสินใจตามหลักฉันทามติของ
4.52
0.502
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.51
4.51

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การปฏิบัติงาน :
- ฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้กากับตัวชี้วัด ดาเนินการประชุมกับผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่ อวางแผนการดาเนินการ
สารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยนาผลการสารวจของปีงบประมาณที่ผ่านมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อวางแนว
ทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- คณะฯ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของคณะฯ พร้อมเผยแพร่ให้
บุคลากรของคณะฯ ทราบ
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะฯ ดาเนินการการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือบุคลากร/นักศึกษา
ตอบแบบประเมินออนไลน์สารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ www.poll.ssru.ac.th ในสื่อช่องทางต่างๆ ของคณะ อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
- ฝ่ายบริหาร ติดตามผลจานวนผู้ตอบแบบสารวจให้เป็นไปเกณฑ์/จานวนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
ทั้งนี้ หากจานวนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ดาเนินการประชาสัมพั นธ์
เพื่อผลักดันให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสารวจตามเกณฑ์จานวนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
- ผลการดาเนินงานการสารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0.502
ภาพรวม
4.51
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
4.01
4.14
4.26
4.39
≥ 4.51
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.8.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากร
1.00
4.51
5.0000
0.0530
ต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลของมหาวิทยาลัย
การบรรลุเป้าหมาย:
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ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่า บุคลากร/นักศึกษา ได้ดาเนินการตอบแบบสารวจครบถ้วน
และมีระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เท่ากับ 4.51
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
- ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความประสานความร่วมมือผ่านสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา แขนงวิชา ให้
นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าตอบแบบประเมินออนไลน์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ดาเนินตามขึน้ ตอนต่อไปนี้
1) ฝ่ายบริหารดาเนินการประชุม เพื่อมอบหมายผู้จัดเก็บตัวชี้วัดและแนวทางการดาเนินงาน
2) ดาเนินการแจก User และ Password ให้กับบุคลากรในคณะ
3) จัดทาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะ อย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ e-offiice, web page, line กลุ่ม
คณะ เป็นต้น
4) ติดตามผลจานวนผู้ตอบแบบสารวจอย่างต่อเนื่อง
5) นาผลจานวนผู้ตอบแบบสารวจรายงานที่ประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อร่วมหาแนวทางการผลักดันการ
ตอบแบบสารวจของกลุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ด้านบุคลากร:
- ได้รับความร่วมมือจากผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าตอบแบบสอบถาม
- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ประชาสัมพันธ์และติดตามการดาเนินการตอบแบบสารวจของกลุ่มตัวอย่าง
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง (บุคลากร) ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจครบถ้วน
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีห้องคอมพิว เตอร์เพื่อบริการนักศึกษา และใช้เพื่อเข้าตอบ
แบบสอบถามออนไลน์
3) คณะมีการวางแผนการดาเนินงานและประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสารวจ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.8.1-01 รายงานผลการสารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รบั การควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี
นายประทีป ชาลี
นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์
นางสาวกัญญ์พัฑฒา หงส์ภัทราจันทร์
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

1. จ านวนประเด็ น ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ รั บ การ ความเสี่ยง
ควบคุมและลดระดับความเสี่ยง
2. จานวนประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด
ความเสีย่ ง
3. ร้อยละของประเด็ นความเสี่ยงที่ได้รับการ ร้อยละ
ควบคุ ม และลดระดั บความเสี่ ยงเที ย บกั บ
ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
7
5
-

7
100

5
100

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

โดยมีรายละเอียดสถานะความเสี่ยงก่อนและหลังควบคุม ดังนี้
ความเสี่ยง

สถานะความเสี่ยงก่อนควบคุม
โอกาส

ผล
กระทบ

คะแนน

5

5

25

เสี่ยงสูง
มาก

5

5

25

เสี่ยงสูง
มาก

สถานะความเสี่ยงหลังควบคุม

ระดับความ โอกาส
เสี่ยง

สถานะ
ระดับความ การเพิ่ม
เสี่ยง
ลดความ
เสี่ยง

ผล
กระทบ

คะแนน

1

1

1

เสี่ยง
น้อย
มาก

ลดลง

1

1

1

เสี่ยง
น้อย
มาก

ลดลง

1. ด้านกลยุทธ์

2. ด้านการปฏิบัตงิ าน
งาน
เผยแพร่ขอ้ มูลทางสื่อสังคมออนไลน์
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้ มูลทาง
สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่
มีผลต่อภาพลักษณ์ของคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งาน
การกาหนดกลยุทธ์ของคณะ
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกมีผลต่อการกาหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์คณะ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ด้านการทรัพยากร
งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องการการเสียหายของข้อมูล
และระบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
งาน
การป้องกันอัคคีภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากอัคคีภัย

5

5

25

เสี่ยงสูง
มาก

1

1

1

เสี่ยง
น้อย
มาก

ลดลง

5

5

25

เสี่ยงสูง
มาก

1

1

1

เสี่ยง
น้อย
มาก

ลดลง

5

4

20

เสี่ยงสูง
มาก

1

1

1

เสี่ยง
น้อย
มาก

ลดลง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. ด้านนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ
งาน
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อ การ
เปลี่ยนแปลงกฏหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมี
ผลต่อการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย

5. ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
งาน
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วัตถุประสงค์
-เพื่อผลักดันเจ้าหน้าที่ของคณะ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและองค์การ
-เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
บุคลากรในการปฎิบัติงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวม

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยง
1.00
100
5.0000
0.0106
ที่ ไ ด้ รั บ การควบคุ ม และลดระดั บ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
100.00

ผลการดาเนินงาน
100

การบรรลุ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพดาเนินการตามแผนความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และน าเสนอรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการประจาคณะร่วมพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ภายในคณะ
2) ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพต้องควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังในประเด็นความเสี่ยง จานวน 5
ความเสี่ยง ได้แก่ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร
(การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี อาคารสถานที่) (3.1) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (3.2) งานการป้องกัน
อัคคีภัย (4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ข้อบัง คับ ให้เป็นตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่
ได้กาหนดในแผนความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) คณะได้มีการมอบหมายให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่คณะ
กาหนดไว้
2) คณะมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้สาหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง
3) คณะใช้เครื่องมือการสื่อทางโซเชียลมีเดีย อุปกรณ์ภายในสานักงานในการจัดการแต่ละความเสี่ยง
4) คณะปฏิบัติกระบวนการ/วิธีการตามแผนความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.8.2-01
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ที่ 769/2560 เรื่ อ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และควบคุ ม ภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.8.2-02 ร้ อ ยละของประเด็ น ความเสี่ย งที่ไ ด้รั บ การควบคุ ม และลดระดั บ ความเสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น
ความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี
1.8.2-03 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6
เดือน)
1.8.2-04 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12
เดือน)

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ความเสี่ ย งเที ย บกั บ ประเด็ น ความ
เสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 1.9 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับการดาเนินการ
ตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มตี ่ออาคารสถานที่และ
สิ่งอานวยความสะดวกของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นายพีรพงศ์ โผแพ
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

1) ความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงาน
รายการ
ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่
1) มีสถานที่เป็นสัดส่วนและเอื้ออานวยต่อการทางาน
2) มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกลู อย่างเหมาะสม
3) มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน
4) มีห้องน้าทีส่ ะอาด และเหมาะสมต่อการให้บริการ
5) มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและภูมทิ ัศน์ที่เหมาะสม
6) มีการจัดสิง่ แวดล้อมในที่ทางานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1) มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการสาหรับการทางาน
2) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆอย่างเหมาะสม
3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม
4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดบริการ Wifi ที่ครอบคลุมพืน้ ที่ภายในมหาวิทยาลัย
ภาพรวม
2) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงาน
รายการ
ด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่
1) มีสถานที่เป็นสัดส่วนและเอื้อต่อการเรียน
2) มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกลู อย่างเหมาะสม
3) มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน
4) มีห้องน้าทีส่ ะอาด และเหมาะสมต่อการให้บริการ
5) มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและภูมทิ ัศน์ที่เหมาะสม
6) มีการจัดสิง่ แวดล้อมในห้องเรียนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลกู น้ายุงลาย
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1) มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการสาหรับการ

ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
x
4.28
4.31
4.21
4.30
4.31
4.32

0.81
0.75
0.88
0.83
0.80
0.72

4.27
4.33
4.28
4.21
4.28

0.85
0.76
0.86
0.89
0.82

ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
x
4.29
4.30

1.06
0.98

4.27
4.21
4.27
4.40

1.04
1.11
1.02
0.94

4.24

1.10
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
4.33

0.96

4.23
4.30
4.26
4.28

1.08
1.03
1.05
1.03

3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของหน่วยงานในภาพรวมจาแนกตามกลุ่ม
กลุ่ม
ระดับความพึงพอใจ
การแปลผล
x
1) บุคลากร
4.28
0.82
2) นักศึกษา
4.28
1.03
ภาพรวม
4.28
1.33

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.1250 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3.90
4.03
4.15
4.28
≥ 4.40

ผลการ
ดาเนินงาน
4..28

ค่าคะแนน
ทีไ่ ด้
4.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0424

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 4.40
4.28

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
 การปฏิบัติงาน :
- คณะประชุมวางแผนการพัฒนาภูมิทศั น์และสิง่ อานวยความสะดวกให้กับบุคลากรเป็นประจาทุกปี
ทั้งนี้ ได้ดาเนินการสารวจความต้องการผ่านสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะ
- คณะดาเนินการปรับปรุงภูมิทศั น์และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให้กับบุคลากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
1.9.1 ความพึ ง พอใจของนั กศึ ก ษา/
1.00
บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกของ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบรรลุเป้าหมาย:

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน
2) มีระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆอย่าง
เหมาะสม
3) มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม
4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จุดบริการ Wifi ที่ครอบคลุมพืน้ ที่ภายในมหาวิทยาลัย
5) มีการบริหารจัดการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม
ภาพรวม
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- ฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้กากับตัวชี้วัด ดาเนินการประชุมกับผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อวางแผนการดาเนินการ
ส ารวจความพึง พอใจของนั กศึ กษา/บุ คลากรที่มี ต่อ อาคารสถานที่และสิ่ง อ านวยความสะดวกของคณะ
มนุษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ โดยน าผลการส ารวจของปีง บประมาณที่ผ่า นมาวิเคราะห์ถึงปัญ หาแล ะ
อุปสรรค เพื่อวางแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะฯ ดาเนินการการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือบุคลากร/นักศึกษา
ตอบแบบประเมินออนไลน์สารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวกของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ www.poll.ssru.ac.th ในสื่อช่องทางต่างๆ ของคณะ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- ฝ่ายบริหาร ติดตามผลจานวนผู้ตอบแบบสารวจให้เป็นไปเกณฑ์/จานวนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
ทั้งนี้ หากจานวนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ดาเนินการประชาสั มพันธ์
เพื่อผลักดันให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสารวจตามเกณฑ์จานวนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
- ผลการดาเนิน งานการส ารวจความพึง พอใจของนักศึ กษา/บุคลากรที่มี ต่อ อาคารสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่า บุคลากร/นักศึกษา ได้ดาเนินการตอบ
แบบส ารวจครบถ้ว นและมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ อาคารสถานที่ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เท่ากับ 4.28
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
- ด าเนิน การจั ด ท าบั น ทึ กข้อ ความประสานความร่ว มมื อ ผ่า นสาขาวิชา กลุ่ม สาขาวิชา แขนงวิช า
ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าตอบแบบประเมินออนไลน์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ดาเนินตามขึน้ ตอนต่อไปนี้
1) ฝ่ายบริหารดาเนินการประชุม เพื่อมอบหมายผู้จดั เก็บตัวชีว้ ัดและแนวทางการดาเนินงาน
2) ดาเนินการแจก User และ Password ให้กับบุคลากรในคณะ
3) จัดทาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะ อย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ e-offiice, web page, line กลุ่ม
คณะ เป็นต้น
4) ติดตามผลจานวนผู้ตอบแบบสารวจอย่างต่อเนื่อง
5) นาผลจานวนผู้ตอบแบบสารวจรายงานที่ประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อร่วมหาแนวทางการผลักดันการ
ตอบแบบสารวจของกลุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ได้รับความร่วมมือจากผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าตอบแบบสอบถาม
2) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้ประชาสัมพันธ์และติดตามการดาเนินการตอบแบบสารวจของกลุ่มตัวอย่าง
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง (บุคลากร) ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจครบถ้วน
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3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีห้องคอมพิว เตอร์เพื่อบริการนักศึกษา และใช้เพื่อเข้าตอบ
แบบสอบถามออนไลน์
4) คณะมีการวางแผนการดาเนินงานและประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสารวจ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.9.1-01 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตอ่ อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวกของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เป้าประสงค์ 1.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์
ประจา
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
หน่วย
นับ
2559
2560
2561
1. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ บาท
26,155,955.00 8,939,075.00
บริการวิชาการและวิจัยทั้งหมด
1.1 ด้านการบริการวิชาการ
26,002,290.00 8,373,440.00
1.2 ด้านวิจยั
153,665.00 565,635.00
2. จ านวนอาจารย์ ทั้ ง หมด (นั บ เฉพาะที่ คน
123
128
ปฏิบัติงานจริง)
3. งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ บาท/คน
212,650
69,836.52
บริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหา
1.00
69,836.52
5.0000
0.0479
รายได้ด้ า นการบริก ารวิชาการและ
วิจัยต่ออาจารย์ประจา
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
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การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
25,000
69,836.52

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ และสาขาวิชาจัดทาโครงการบริการวิชาการหารายได้เป็นประจาทุกปี
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
1.10.1-01 ทะเบียนคุมโครงการบริการวิชาการหารายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพมิ พ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติตอ่ อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ผลรวมถ่วงน้ าหนั กงานวิ จั ยหรื อ งาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
1.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. จานวนอาจารย์ประจาและนั กวิจั ยทั้งหมด
(นับอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ)
2.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต่ อ
อาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจัย
3.1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.3 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

น้าหนัก

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

43.00
-

68.60
-

62.80
-

110
-

123
-

131
-

39.09
-

55.77
-

47.94
-

คน

ร้อยละ

83
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 30.00
47.94

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์นาผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไปตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะมีการจัดโครงการนาเสนอบทความในระดับนานาชาติ
ให้กับคณาจารย์ในคณะ จานวน 2 โครงการ ได้แก่ The IRES 339th International conferences on Economics
and Social Sciences (ICESS) ณ เมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 และ
IASTEM-407th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) ณ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก
จังหวัดเกาเทง ประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
การดาเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและการไฝ่รู้ของคณาจารย์ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
อยู่ตลอดเวลา
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
2.1.1-01 ตารางแสดงร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥ 30.00
20.00
22.50
25.00
27.50
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัย
3.50
47.94
5.0000
0.1854
ห รื อ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.2 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จ านวนบทความวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การอ้ า งอิ ง
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
1.1 ระดับชาติ
1.2 ระดับนานาชาติ
2. จานวนอาจารย์ประจาและนั กวิจั ยทั้งหมด
(นับอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

เรื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation)
The attiudes of Thai
hosts towards western
volunteer tourists

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1
2

เรื่อง
เรื่อง
คน

-

2
123

1
131

ร้อยละ

-

1.63

0.76

ชื่อ-สกุลเจ้าของบทความ

ระดับการอ้างอิง
(Citation)
ชาติ

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์



นานาชาติ


ชื่อผลงานที่นาไป
อ้างอิง
Volounteer
Tourism
Development:
Perceptions from
University
Students in
Thailand
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
0.76

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์นาผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไปตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติซ่ึงกาหนดให้การประชุมนั้นมีการเผยแพร่ อยู่ในฐาน SCOPUS, ISI, SJR หรือรองลงมา คือ
Google Scholar เพื่อเป็นช่องทางในการตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาติต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
บทความของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล SJR, SCOPUS, ISI
จึงไม่มีโอกาสได้รับการอ้างอิงบทความ
หลักฐานอ้างอิง :
2.1.2-01 เอกสารการอ้างอิงของบทความ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับ
1.13
0.76
1.0000
0.0120
การอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติ
หรื อ ระดั บ นานาชาติ ต่ อ อาจารย์
ประจาและนักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:

86
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
นางสาวเอือ้ อารี เวฬุนารักษ์
ผศ.ดร.รวีวรรณ โปรยรุง่ โรจน์
โทรศัพท์ : 02-160-1285
โทรศัพท์ : 02-160-1285
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิม พ์ คะแนนถ่วง
หรือเผยแพร่ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
น้าหนัก
ระดับปริญญาโท
1.1 ระดับคุณภาพ 0.1
1.2 ระดับคุณภาพ 0.2
1.3 ระดับคุณภาพ 0.4
1.4 ระดับคุณภาพ 0.6
1.5 ระดับคุณภาพ 0.8
1.6 ระดับคุณภาพ 1.0
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
คน
โท
3. ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่
ร้อยละ
ตี พิ ม พ์ ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่ ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาโท
4. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย
และผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
ระดั บ ชาติ หรื อ นานาชาติ (ผลการ
ดาเนินงาน ข้อ3/40*5)

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
4

-

-

1
1
2
17

-

-

10.59

-

-

1.32

87
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

จานวนงานผลงานที่ตีพิมพ์ เผยแพร่
จาแนกตามระดับคุณภาพ

สาขาวิชา

โครงการรัฐ
ประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
โครงการหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวและ
บริการ
รวม

ผลรวมถ่วงน้าหนักงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

0.1
-

0.2
-

0.4
-

0.6
1

0.8
-

1.0
-

รวม
1

0.1
-

0.2
-

0.4
-

0.6
0.6

0.8
-

1.0
-

รวม
0.6

-

1

1

1

-

-

3

-

0.2

0.4

0.6

-

-

1.20

-

1

1

2

-

-

4

-

0.2

0.4

1.20

-

-

1.80

จานวน
ผู้สาเร็จ
การศึกษา

คิดเป็น
ร้อยละ

17

10.59

17

10.59

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
1.32

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนินการรายงานสรุปผลคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ เผยแพร่ ใ นระดั บ ชาติ หรื อ นานาชาติ ข อง
มหาวิทยาลัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : -

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 0.5 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.1.3
คะแนนเฉลี่ ย ผลงานของ
1.13
1.32
1.6400
0.0196
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโทที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกรายสาขาวิชา ดังนี้
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบหมายให้ผู้กากับตัวชี้วัดดาเนินการผลักดันนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญ ญาโทให้รับการตีพิม พ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามที่ม หาวิทยาลั ย
กาหนด
หลักฐานอ้างอิง :
2.1.3-01 คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

89
เป้าประสงค์ 2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

1. จานวนผลงานวิจั ย หรือ งานสร้างสรรค์
ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
1.1 งานวิจัย
1.2 งานสร้างสรรค์
2. จานวนผลงานวิจั ย หรือ งานสร้างสรรค์
ทั้งหมด
2.1 งานวิจัย
2.2 งานสร้างสรรค์
3. ร้อ ยละผลงานวิจั ย หรืองานสร้า งสรรค์
ไ ด้ รั บ ก า ร น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
52
36
46

ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน

52
59

36
76

46
75

ผลงาน
ผลงาน
ร้อยละ

59
88.14

76
47.37

75
61.33

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
50.00
52.50
55.00
57.50
≥ 60.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.2.1 ร้ อ ยละผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
3.50
61.33
5.0000
0.1854
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ไ ด้ รั บ ก า ร น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ ต่ อ ผลงานวิ จั ย หรื อ งาน

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

สร้างสรรค์ทั้งหมด
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 60.00
61.33

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การดาเนินโครงการวิจัยของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์จะต้องดาเนินการตาม
ข้อตกลงเบื้องต้นกับแหล่งทุนด้วยการต้องนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนและ
ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อด้วยทุกโครงการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การดาเนินโครงการที่ต้องอาศัยโปรแกรมช่วยในการวิเตราะห์ หรือจัดการข้อมูลในการวิจัยต่างๆ จะถูก
เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ในราคาสูง จึงทาให้บางโครงการที่ประสบปัญหาดังกล่าวไม่สามารถนาผลงานวิจัยไป
เผยแพร่ต่อได้จงึ ไม่ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
หลักฐานอ้างอิง:
2.2.1-01 ตารางสรุป ผลงานวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ไ ด้รับ การน าไปใช้ป ระโยชน์ต่อ ผลงานวิจั ยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด
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เป้าประสงค์ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ย่นื จดอนุสทิ ธิบัตร หรือสิทธิบัตร
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.3.1 จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่ยี ื่นจดอนุสทิ ธิบัตรหรือสิทธิบัตร
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

1. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
16

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของผลงานที่ยื่นจด
ชื่อผลงานที่ยื่นจด

อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร
หรือ

ทรัพย์สนิ
ทางปัญญา

ว/ด/ป ที่ยื่นจด



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลวดลายผ้า

ชื่อ-สกุล
เจ้าของผลงาน

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
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รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ลวดลายผ้า



26 กรกฎาคม 2561

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ผลงาน ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
3 ผลงาน
4 ผลงาน
5 ผลงาน
6 ผลงาน
≥7 ผลงาน
ระดับหน่วยงาน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥1 ผลงาน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.3.1 จ านวนผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
1.13
16
5.0000
0.0599
สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥1 ผลงาน
16

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณาจารย์ได้นาผลงานวิจัยไปต่อยอดทาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากการออกแบบลวดลายของตนเอง เป็น
การต่อยอผลงานวิจัยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชาที่ทาผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ และแบบการ
เรียนการสอน ซึ่งไม่สามารถนาไปยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรได้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักฐานอ้างอิง :
2.3.1-01 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบตั ร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

94

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึน้ ในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จ านวนองค์ ค วามรู้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในแหล่ ง
เรียนรูบ้ ริการวิชาการ

แหล่ง

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1
1
1

โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อแหล่งเรียนรู้ทเี่ ปิดบริการทางวิชาการ
ให้กับชุมชนหรือบุคคลทั่วไป

ชื่อฐานความรู้ท่ใี นแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ (เดิม) ในปี 2560

ศูนย์การเรียนรู้ บริการวิชาการ และถ่ายทอด
การสร้างระบบด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรมสู่ชุมชนด้านอาเซียน ณ วัดโตนด ตาบลวัด สารสนเทศ เพื่อการเข้าถึงแหล่ง
ชลอ อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ท่องเที่ยวชุมชนทางอินเตอร์เน็ตบนเว็บ
ไซด์

ชื่อฐานความรู้ท่เี พิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ (ใหม่)
ในปี2561
การสร้างนิตยสารรูปแบบ emagazine การท่องเที่ยวของชุมชน
ตลาดน้าท่านา (ท่านา emagazine)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/-1 องค์ความรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
11 องค์ความรู้
12 องค์ความรู้
13 องค์ความรู้
14 องค์ความรู้
≥15 องค์ความรู้
 ระดับหน่วยงาน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 องค์ความรู้ ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
≥1 องค์ความรู้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ผลการ
ดาเนินงาน
1

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.1854

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥1 องค์ความรู้
1

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดาเนินการเพิ่มองค์ความรู้การสร้างนิตยสารรูปแบบ e-magazine
การท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน้าท่านา (ท่านา e-magazine) ขึน้ เพื่อเป็นการต่อยอดการส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวสามารสร้างรายได้เพิ่มจากการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
2.4.1-01 คูม่ ือองค์ความรู้การสร้างนิตยสารรูปแบบ e-magazine การท่องเที่ยวของชุมชนตลาดน้าท่านา (ท่า
นา e-magazine)

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชีว้ ัด
(ร้อยละ)
2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นใน
3.50
แหล่งเรียนรูบ้ ริการวิชาการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1) จานวนงานบริการวิชาการที่ดาเนินการ
ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อกั บ ห น่ ว ยงา น
ภายนอก หรือ ผู้น าชุม ชน เทีย บกับ งาน
บริการวิชาการทั้งหมด

งาน

2) จานวนงานบริการวิชาการทั้งหมด
3) ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หรือผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการ
ทั้งหมด

งาน
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
10

-

-

52
19.23

โดยมีรายละเอียดผลกานร
กิจกรรม/โครงการ
(งานบริการ) ทั้งหมด

ลักษณะการดาเนินงาน
บริการวิชาการที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความร่วมมือ
โครงการพัฒนาตนเองสู่
อุตสาหกรรมบริการ



โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน ประเทศไทย
4.0 : เทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม



ชื่อหน่วยงานภายนอก
หรือชุมชนที่ร่วมมือ

ไม่ร่วมมือ
โรงแรมเซ็นทาราและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์
จังหวัดอุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวะศึกษา
จังหวัดอุดรธานี

ประเภทของ
กิจกรรม
แบบให้เปล่า/เก็บ
ค่าลงทะเบียน




วันที่จัด
กิจกรรม

14-15
ธันวาคม 2560
20-21
พฤศจิกายน
2560
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โครงการการพัฒนาและ
ออกแบบสื่อเพื่อการ
เรียนรู้เชิงรุก



โครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้สู่สถิตถิ
เบือ้ งต้น



โครงการพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษพิชิต
อาเซียน



โครงการมัคคุเทศก์นอ้ ย
(ภาษาต่างประเทศ)



โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาพืน้ ที่สีเขียว
ของเทศบาลเมืองลา
สามแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี



โรงเรียนบ้านคลองมหา



8-9 มีนาคม
2561



1 กุมภาพันธ์
2561



22 กุมภาพันธ์
2561
และ 13 มีนาคม
2561
23 กุมภาพันธ์
2561
และ 12 มีนาคม
2561
11-12 มีนาคม
2561

สวัสดิ์ (ตั้งตรงจิตร 17)
จ.นครปฐม



โรงเรียนวัดราชโอรส
กรุงเทพมหานคร



สานักงานเทศบาลเมือง
ปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดส
มุทราปราการ
สานักงานเทศบาลเมือง



ปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดส
มุทราปราการ
โรงเรียนบ้านคลองมหา



สวัสดิ์ (ตั้งตรงจิตร 17)

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง
ของกลุม่ ประชาคม
อาเซียน
โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คลังท้องถิ่น
โครงการอบรมการ
บริหารจัดการสื่อเพื่อ
การเรียนรู้เชิงรุก

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

จ.นครปฐม
โรงเรียนบ้านคลองมหา



2-3 กุมภาพันธ์
2561



30-31 มีนาคม
และ 1 เมษายน
2561
15 มีนาคม 2561

สวัสดิ์ (ตั้งตรงจิตร 17)
จ.นครปฐม
ชุมชนบ้านริมคลอง จ.
สมุทรสงคราม
เทศบาลเมืองลา



สามแก้ว ต.คูคต อ.ลาลู

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
2.50
5.00
7.50
≥ 10.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กา จังหวัดปทุมธานี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการ
1.13
ที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
หน่ว ยงานภายนอก หรือ ผู้น าชุ ม ชน
เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการ
ดาเนินงาน
19.23

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0599

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 10.00
19.23

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ด้วยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ตามความ
ต้องการของชุมชน ทั้งหมด 52 โครงการ โดยเป็นโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าทั้ง 52 โครงการ ซึ่ง
ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือผู้นาชุมชน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
2.4.3-01 เอกสารความร่วมมือเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการระหว่างอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์กับหน่วยงาน หรือผู้นาชุมชน
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เป้าประสงค์ 2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. จ านวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งาน บาท 7,461,953.00 8,443,176.00 13,901,815.00
สร้างสรรค์
7,461,953.00 8,443,176.00 12,814,865.00
1.1 จ านวนเงิ นสนั บสนุ นงานวิ จั ยหรื องาน
สร้างสรรค์(ภายใน)
939,950.00
1,311,050.00
1,126,500.00
- งบประมาณรายได้
11,688,365.00
- งบประมาณแผ่นดิน
6,522,003.00 7,132,126.00
1,046,950.00
1.2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์(ภายนอก)
108
119
128
2. จานวนอาจารย์ประจาและนั กวิจั ยทั้งหมด
คน
(นับอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ)
69,092.16
70,951.06
108,607.93
3. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ เฉลี่ย
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ต่อคน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 5,000 บาท ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
กลุ่มสาขาวิชา
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มนุษยศาสตร์และ
≥ 25,000
5,000
10,000
15,000
20,000
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และ
≥ 60,000
40,000
45,000
50,000
55,000
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
≥ 50,000
30,000
35,000
40,000
45,000

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
1.13
สร้ า งสรรค์ ต่ อ อาจารย์ ป ระจ าและ
นักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย :
กลุ่มสาขาวิชา

ผลการ
ดาเนินงาน
108,607.93

เป้าหมาย

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ผลการ
ดาเนินงาน
108,607.93
-

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0599

การบรรลุ

1) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
≥ 25,000

2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
≥ 60,000
3) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
≥ 50,000
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณาจารย์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ส่ ง ข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น
โครงการวิจัยจากการจัดสรรทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพิ่มเต้ม โดยมีผู้ส่งข้อเสนอวิจัยทั้งหมด 86 เรื่อง แบ่งออกเป็นงบประมาณรายได้ จานวน
1,166,500 บาท งบประมาณแผ่นดิน จานวน 11,688,365 บาท และมีคณาจารย์บางส่วนที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก จานวน 1,046,950 บาท คิดเป็นจานวนงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 13,901,815.00
บาท
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
2.5.1-01 ตารางสรุปเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ
หรือภาคบริการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

1. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
ร่วมมื อกั บภาคอุ ตสาหกรรม ภาครัฐ หรื อ
ภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด

หน่วยนับ
ผลงาน

ผลงาน
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
4
2

-

4
76
5.26

2
75
2.67

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1.00
1.50
2.00
2.50
≥ 3.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
1.13
2.67
4.3400
0.0520
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว ม มื อ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค
บ ริก า ร ใ น ร ะ ดั บ ชา ติ ห รือ ร ะ ดั บ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

นานาชาติ ต่ อ ผลงานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 3.00
2.67

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ไ ด้รับทุน สนับ สนุ นโครงการวิจัย จากการจัด สรรทุน ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทุกโครงการ คณาจารย์จึงไม่ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก
เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพิ่มเต้ม มีคณาจารย์บางส่วนที่ได้รับเงินสนุนโครงการวิจัยจากภายนอก
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
2.5.2-01 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
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เป้าประสงค์ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ

ระดับ
1

2

คณะมนุ ษ ยศาสตร์และสั ง คมศาสตร์ โดยผู้ป ระสานงาน
ด้ า นการวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ของคณะ ใช้ ร ะบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย (RIS) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัด ท าขึ้ น ในการยื่ น ขอทุ น อุด หนุ น การวิจั ย และติด ตาม
ความก้าวหน้า การรายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายทุน
วิจัย การส่งงานวิจัย และการสรุปรายงาน

หลักฐาน

IQA 2.1-1-01 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
IQA 2.1-1-02 แผนปฏิบั ติ ก ารด้า นการวิ จัยระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ประจาปีงบประมาณ 2561
IQA 2.1-1-03 คู่มือการใช้เว็บ ไซต์ www.ris.ssru.ac.th
สาหรับนักวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการสนั บสนุนพัน ธ IQA 2.1-2-01 คู่มือนักวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2561
กิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
IQA
2.1-2-02 คู่ มื อ การใช้ ร ะบบวิ จั ย ออนไลน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและ RIS (ส่งข้อเสนอ)
พัฒนาจัดทาคู่มือนักวิจัย เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ด าเนิ น งานวิ จั ย ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ง านวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ และมีระบบสารสนเทศการจัดการด้านวิจัย RIS
อานวยความสะดวกให้แ ก่ค ณาจารย์ห รือนั ก วิจัยในการ
ดาเนินงานด้านวิจัย
คณาจารย์ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ได้รับ ทุ น IQA 2.1-3-01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สนับสนุนโครงการวิจัยจากการจัดสรรทุนของสถาบันวิจัย “เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุ น
และพัฒนาทุกโครงการ คณะจาไม่ต้องจัดสรรงบประมาณ การวิจัย (งบรายได้ม หาวิทยาลั ย) ประจาปี ง บประมาณ
เพื่ อ เป็ น ทุ น วิจั ย หรือ งานสร้ า งสรรค์ เ พิ่ ม เต้ม โดยมี ผู้ ส่ ง 2559 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2556
ข้อเสนอวิจัยทั้งหมด 86 เรื่อง คิดเป็นจานวนงบประมาณที่ IQA 2.1-3-02 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับ 12,854,865.00 บาท
เรื่ อ ง ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากงบประมาณแผ่ น ดิ น
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ รั บ ทุ น จาก ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2556
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป็ น ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย หรื อ งาน IQA 2.1-3-03 ตารางแสดงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
สร้างสรรค์ จาแนกออกเป็นงบประมาณภานใน จานวนเงิน ประจาปีงบประมาณ 2561 ในรายละเอียด ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
1,166,500 บาท และงบประมาณภายนอก จ านวน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (Input)
11,688,365 บาท โดยมีการประกาศผลการอนุมัติทุนวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

คาอธิบายผลการดาเนินงาน

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ไี ด้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

4

5

ให้แก่นักวิจัยได้รับทราบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวน “เรื่ อ ง การรั บ ข้ อ เสนอการวิ จั ย ที่ เ สนอขอรั บ ทุ น
สนับสนุนการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย)” , “เรื่อง ทุน
สนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินตามนโยบาย
มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ มี ก ารเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย โด ยงบประมาณพั ฒ นาบุ ค ล ากรของ
มหาวิทยาลัย 2,462,500 บาท
มีก ารพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์ แ ละนั ก วิ จัย มี ก ารสร้า ง
ขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผล ง า นวิ จั ย ห รื อ ง า นส ร้ าง ส ร รค์ ดีเ ด่ น แ ล ะ ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการส่ งเสริม
การอ้างอิงผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรฯ
ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการส่งเสริมให้นักวิจัยมีความรู้
ความสามารถเข้าใจถึงการจดสิท ธิบัต รอนุ สิทธิบัตรและ
เชื่อมโยงเครือข่ายผลงานจากการอ้างอิงผลงานที่ได้รับการ
ยอมรับ และสนั บ สนุน ให้เ กิดการต่อยอดเชิง พาณิช ย์ข อง
งานวิจัย และทาให้เกิดการพัฒนาโครงการวิจัยที่ สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้จริงในเดือนมิถุนายน 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

IQA 2.1-4-01 ตารางการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้า งสรรค์ในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
2560
IQA 2.1-5-01 โครงการส่งเสริมการอ้างอิงผลงานวิจัยและ
การจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรฯ ประจาปีงบประมาณ 2561
IQA 2.1-5-02 ผลงานของคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวดและจั ด แสดงนิ ท รรศการ ในงาน Korea
International Women's Invention Exposition 2018
IQA 2.1-5-03 จานวนผลงานของคณาจารย์ที่ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

ประเด็นการพิจารณา :
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
(1) ห้ อ งปฏิ บั ติการหรือ ห้ อ งปฏิ บั ติง านสร้ า งสรรค์ หรือ หน่ ว ยวิจั ย หรือ ศู น ย์ เ ครื่ อ งมือ หรือ
ศู น ย์ ใ ห้ คาปรึกษาและสนั บ สนุ น การวิ จั ย หรือ งานสร้ า งสรรค์
(2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(3) สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์
เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
(4) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มี การพั ฒนาสมรรถนะอาจารย์ แ ละนั ก วิจั ย มีก ารสร้ า งขวั ญ และกาลั ง ใจตลอดจนยกย่ อ ง
อาจารย์ และนั กวิจั ย ที่มี ผ ลงานวิจั ย หรือ งานสร้ า งสรรค์ ดีเด่ น
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
6. มีร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิท ธิ์ ข องงานวิจั ย หรือ งานสร้ า งสรรค์ ที่ นาไปใช้
ประโยชน์ แ ละดาเนิน การตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5-6 ข้อ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.6.1 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการ
1.00
5
5.0000
0.0530
พัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงาน
วิ จั ย ห รื อ ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ไ ด้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
มีการดาเนินการ
5

5-6 ข้อ
คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : -

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เป้าประสงค์ 2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 2.7.1 จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

หน่วยนับ
วารสาร

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
0

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อวารสาร
-

ฐาน
TCI 1 TCI 2
-

วันที่ได้รับการยอมรับ
-

เกณฑ์การให้คะแนน :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ระดับมหาวิทยาลัย
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
2 วารสาร
3 วารสาร
4 วารสาร
5 วารสาร
6 วารสาร
 ระดับหน่วยงาน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 วารสาร ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 วารสาร
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ผลการ
ดาเนินงาน
0

ค่าคะแนน
ที่ได้
0.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.00

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
1 วารสาร
0

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุ ษ ยศษสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ จั ด ท าวารสารประจ าคณะ โดยใช่ ชื่ อ วารสารว่ า “วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ซึ่งเริ่มดาเนินการปีงบประมาณ 2561 จัด
ตีพมิ พ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน, กรกฎาคม-ธันวาคม) ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
วารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ว่าด้วยวารสารต้องมีอายุการตีพิมพ์บทความ
วิชาการไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ตีพมิ พ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ฉบับ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การนาวารสารเข้าฐาน TCI ได้นั้น กระบวรการจัดทาวารสารจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณในการ
ประเมินคุณภาพวารสารของ TCI ทุกประการ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ ไม่สามารถเร่งรัดได้
หลักฐานอ้างอิง :
2.7.1-01 เล่มวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีท่ี 1 ฉบับที่ 1
2.7.1-02 เล่มวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีท่ี 1 ฉบับที่ 2
2.7.1-03 เกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสาร

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
2.7.1 จ านวนวารสารที่ไ ด้รับ การ
3.50
ยอมรับในระดับชาติ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ IQA 3.1-1-01 เอกสารผลสารวจความต้องการของชุมชน ปี
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการบริการ
วิชาการประจาปี 2561 (งบประมาณรายได้และงบแผ่นดิน)
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยมีการกาหนด
ตัวบ่ง ชี้วัด ความส าเร็จในระดั บแผนและโครงการบริก าร
วิชาการแก่สังคม พร้อมทั้งเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ วันที่ 29 กันยายน 2560

2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3

4

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ต่อจาก
แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการประจ าปี 2561
เพื่อให้เ กิด ผลต่อ การพัฒ นานั ก ศึก ษา ชุ ม ชน หรือ สั ง คม
และดาเนินการโครงการบริการวิชาการตามแผนที่กาหนด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการดาเนินโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ตามความต้ อ งการของชุ ม ชน
ทั้งหมด 52 โครงการ โดยเป็นโครงการบริการวิชาการแบบ
ให้เปล่าทั้ง 52 โครงการ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารประเมิ น
ความส าเร็ จ ตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนและโครงการบริ ก าร
วิชาการแก่สังคม โดยมีผลการประเมินดังนี้
1) ตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผล
การดาเนินงาน ดังนี้
1.1) ร้อยละของผู้รับบริการที่นาความรู้จากการบริการ
วิ ช าการไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง (ร้ อ ยละ 94) ผลการ
ดาเนินงาน (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
1.2) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นาความรู้และ
ประสบการณ์ จ ากการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการมาใช้ ใ นการ

พ.ศ. 2558
IQA 3.1-1-02 เล่ ม แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการการบริ ก าร
วิ ช าการ-ระยะ-5-ปี -พ.ศ.-2560-2564 ประจ าปี 2561
อนุมัติ วันที่ 29 กันยายน 2560
IQA 3.1-1-03 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
IQA 3.1-2-01 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 (การ
นาไปใช้ประโยชน์)
IQA 3.1-3-01 รายชื่อโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ได้รับ
อนุมัติ 52 โครงการ

IQA 3.1-4-01 รายงานสรุป ผลการดาเนินโครงการบริการ
วิช าการแก่สั ง คม ที่ได้รับ อนุ มัติ 52 โครงการ ตามแผนการ
ปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
IQA 3.1-4-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ครั้ ง ที่ 5/2561 วั น ที่ 31
กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1
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IQA 3.1-5-01 อ้างถึง IQA 3.1-4-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริห าร คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์
ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ
4.1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

IQA 3.1-6-01 รายงานผลการด าเนิ น โครงการการสร้า ง
นิตยสารรูปแบบ E-Magazine เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชน
ตลาดท่านา (ท่านา e-Magazine) ประจาปีงบประมาณ 2561
IQA 3.1-6-02 คู่มือการสร้างนิตยสารรูปแบบ e-Magazine
เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดท่านา
IQA 3.1-6-03 รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ฯ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

5

พัฒ นาการเรียนการสอน และหรือการวิจัย (ร้อยละ 91)
ผลการดาเนินงาน (อยู่ระหว่างการดาเนินงาน)
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการได้จัดทาสรุปผลการ
ประเมิ น ความส าเร็ จ การจั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการ
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะฯ และเสนอในการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ครั้ง ที่ 5/2561 วัน ที่ 31 กรกฎาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น โดยที่ ป ระชุ ม เสนอแนะปรั บ ปรุ ง แผนด้ า นบริ ก าร
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้นาโครงการ
บริ ก ารวิ ช าการทั้ ง หมดที่ เ คยท าจั ด แบ่ ง ตามหมวดวั ตุ ถุ
ประสงค์ ก ารด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จ านวน 4
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
จานวน 5 โครงการใหญ่ ได้แก่ โครงการบูรณาการพันธกิจ
สั ม พั น ธ์ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาความยากจนของประชาชนใน
ท้องถิ่น โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบ
วิ นั ย เข้ า ใจสิ ท ธิ หน้ า ที่ ข องตนเองและผู้ อ่ื น โครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียนและการ
คิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออกตัว” (Startup) เป็นเจ้าของกิจการ และโครงการสร้างเครือข่ายชุมชน
ร่วมกับประชารัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน และสังคม โดยกาหนดเป็นโครงการวาระ
สาคัญประจาปี (Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับ
หน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้นาศักยภาพ
ของแต่ละหน่วยงานไปพัฒนาและส่งเสริมชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงนานโยบายของมา
หาวิทยาลัยมาดาเนินการจัดโครงการเพิ่มจานวนองค์ความ
รู้ในแหล่ง เรียนรู้เพื่อเป็ นแหล่ง เรียนรู้และศูน ย์ก ารเรียนรู้
ของมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้
ให้ แ ก่ ค นทุ ก กลุ่ ม ทุ ก วั ย ในโครงการการสร้ า งนิ ต ยสาร
รูปแบบ E-Magazine เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดท่า
นา (ท่ า นา e-Magazine) เพื่ อ พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2561

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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ระหว่างวันที่ เดือนตุล าคม 2560 – กันยายน 2561 เพื่อ
แลกเปลี่ยนองค์ค วามรู้กับ เครือข่า ยด้า นวิจัยและบริก าร
วิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัย ถ่า ยทอดองค์ความรู้
ใหม่ในแหล่งเรียนรู้เ กี่ยวกับการสร้า งนิต ยสารรูป แบบeMagazine เพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดท่านา (ท่านา
e-Magazine) และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพิจารณา :
ข้อ
การดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละข้อ
1 กาหนดชุม ชนหรือ องค์การเป้า หมายของการให้บ ริการทางวิชาการแก่สั ง คมโดยมีความร่วมมื อ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2 จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
3 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
4 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย
6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่ สังคมสถาบันตามข้อ 2 โดยมี
จานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มา
จากทุกคณะ
เกณฑ์การให้คะแนน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับ พิจารณาจากการดาเนินงานตามขัน้ ตอนในแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ดาเนินการ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
2 ข้อ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.8.1 ระดั บ ความส าเร็จ ของการ
1.00
5
5.0000
0.0530
พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา
ที่กาหนด
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การบรรลุเป้าหมาย:
ผลการดาเนินงาน
5

การบรรลุ


คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคานึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการ
ประจาปีทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจ
ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : -
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มีการดาเนินการ
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ชื่อตัวชี้วัด : 2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
1. อาจารย์ประจา/หรือนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย
2. จานวนอาจารย์ประจาและนั กวิจั ยทั้งหมด
(นับอาจารย์ท่ปี ฏิบัติงานจริง)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจา/หรือนักวิจัย ที่มี
ผลงานวิจัย

หน่วยนับ
คน
คน
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
101
106
119
128
-

84.87

82.81

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและ
1.00
82.81
5.0000
0.0530
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 80.00
82.81

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กาหนดให้คณาจารย์จัดทาโครงการวิจัยทุกคน เพื่อเป็นการพัฒนางาน
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และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
2.9.1-01 (อ้างอิงหลักฐานจาก 2.5.1-01)

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
เป้าประสงค์ 3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
มหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ดร.วีระ วีระโสภณ
นางสาวจิราพร ฮามวงศ์
นายธนบรรณ วรุณธรรม
โทรศัพท์ : 02-160-1290
โทรศัพท์ : 02-160-1290
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ เครือข่าย
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
5
5
-

1
1
1
1
1

1

2. จานวนเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ เครือข่าย
ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด
2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
2.2 เครือข่ายชุมชน
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
2.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

-

5

5

-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3. ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยที่ มี ผ ลผลิ ต ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
3.2 เครือข่ายชุมชน

-

100

100

-

100
100

100
100

ร้อยละ

1
1
1
1

115
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
-

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเครือข่าย
1) เครือข่ายศิษย์เก่า
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า

2) เครือข่ายชุมชน
2.1 เครือข่ายชุมชนวัดโตนด

รายละเอีดของผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
1.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์แ ละแสดงความคิด เห็น การจัด กิจกรรมโครงการร่วมกัน
ระหว่างศิษย์เก่าคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักษารุ่นปัจจุบัน
เพื่อให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะและมหาวิทยาลัยอีก
ทั้งยังมีส่วนร่วมในการผลักดัน การด าเนิน กิจกรรมโครงการให้เป็ นไปตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย ตามเกณฑ์การประเมินของคณะและมหาวิทยาลัย
2.รุ่นพี่ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาให้นอ้ งจานวน 2 ทุนการศึกษา
ชุมชนวัดโตนดได้สนับสนุนพืน้ ที่และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานวิจัย
และบริการวิชาการ ทาให้มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ
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3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
3.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
100
100
100
100
100
100

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
3.1 เครือข่ายโรงเรียนนายร้อย
ร่วมกันพัฒนางานด้านการให้บริการทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ
ตารวจ
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ
4.1 เครือข่ายผู้ประกอบการ
นักศึกษามีแหล่งฝึกประสบการณืวชิ าชีพที่ตรงตามหลักสูตร
5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
5.1 เครือข่ายมหาวิทยาลัย
เปิ ด การเรียนการสอนและผลิต บั ณฑิต ในหลั กสู ต รศิล ปศาสตรบั ณฑิต ได้รับ 2 ปริญ ญา
มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและจากมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานและได้สร้างความ
ประเทศจีน
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิต
1.13
100
5.0000
0.0599
ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
100.00
100

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) คณะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดาเนินการติดตามและแสวงหาข้อมูลการทาความร่วมมือระหว่าง
คณะและเครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมตามข้ อ ตกลงและมี ผ ลผลิ ต ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
มหาวิทยาลัย
2) ดาเนินการติดตามและแสวงหาข้อมูลการทาความร่วมมือระหว่างคณะฯและเครือข่ายต่าง ๆ ในทุก ๆ
เดือนจนกว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายต่าง
ๆ เป็นอย่างดี
2) คณะมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
3) คณะสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
4) จัดการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
3.1.1-01 หนังสือความตกลงร่วมมือ (MOU),คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่า
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ดร.วีระ วีระโสภณ
นางสาวจิราพร ฮามวงศ์
นายธนบรรณ วรุณธรรม
โทรศัพท์ : 02-160-1290
โทรศัพท์ : 02-160-1290
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

1. จานวนเครือข่ายที่มี ส่วนร่วมในการพั ฒนา เครือข่าย
มหาวิทยาลัย
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
5
5
-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

1

โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อเครือข่าย
1) เครือข่ายศิษย์เก่า
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า

3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
3.1 เครือข่ายโรงเรียนนายร้อย
ตารวจ
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ

1.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แ ละแสดงความคิด เห็น การจัด กิจกรรมโครงการร่วมกัน
ระหว่างศิษย์เก่าคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักษารุ่นปัจจุบัน
เพื่อให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะและมหาวิทยาลัยอีก
ทั้งยังมีส่วนร่วมในการผลักดัน การด าเนิน กิจกรรมโครงการให้เป็ นไปตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย ตามเกณฑ์การประเมินของคณะและมหาวิทยาลัย
2.รุ่นพี่ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาให้นอ้ งจานวน 2 ทุนการศึกษา
ชุมชนวัดโตนดได้สนับสนุนพืน้ ที่และให้ความร่วมมือในการจัดกิ จกรรมและสนับสนุนงานวิจัย
และบริการวิชาการ ทาให้มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ
ร่วมกันพัฒนางานด้านการให้บริการทางวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2) เครือข่ายชุมชน
2.1 เครือข่ายชุมชนวัดโตนด

การมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

4.1 เครือข่ายผู้ประกอบการ
นักศึกษามีแหล่งฝึกประสบการณืวชิ าชีพที่ตรงตามหลักสูตร
5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
5.1 เครือข่ายมหาวิทยาลัย
เปิ ด การเรียนการสอนและผลิต บั ณฑิต ในหลั กสู ต รศิล ปศาสตรบั ณฑิต ได้รับ 2 ปริญ ญา
มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและจากมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานและได้สร้างความ
ประเทศจีน
ร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ

เกณฑ์การให้คะแนน :
 ระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 เครือข่าย
2 เครือข่าย
3 เครือข่าย
4 เครือข่าย
5 เครือข่าย
 ระดับหน่วยงานสนับสนุน
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เครือข่าย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 เครือข่าย
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมใน
3.50
5
5.0000
0.1854
การพัฒนามหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
5 เครือข่าย
5

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) คณะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดาเนินการติดตามและแสวงหาข้อมูลการทาความร่วมมือระหว่าง
คณะฯและเครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ ที่ มี ก ารด าเนิ น งานร่ ว มกั น ตามข้ อ ตกลงและมี ผ ลผลิ ต ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
มหาวิทยาลัย
2) ดาเนินการติดตามและแสวงหาข้อมูลการทาความร่วมมือระหว่างคณะฯและเครือข่ายต่าง ๆ ในทุก ๆ
เดือนจนกว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายต่าง
ๆ เป็นอย่างดี
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

2) คณะมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
3) คณะสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
4) จัดการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
3.1.2-01 หนังสือความตกลงร่วมมือ (MOU),คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่า

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

120
เป้าประสงค์ 3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่นที่หลากหลาย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ดร.วีระ วีระโสภณ
นางสาวจิราพร ฮามวงศ์
นายธนบรรณ วรุณธรรม
โทรศัพท์ : 02-160-1290
โทรศัพท์ : 02-160-1290
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มี เครือข่าย
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
1.2 เครือข่ายชุมชน
1.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
1.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
1.5 เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2. จานวนเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ
เครือข่าย
2.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
2.2 เครือข่ายชุมชน
2.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
2.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ
3. ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ ร้อยละ
ที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
3.2 เครือข่ายชุมชน
3.3 เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
3.4 เครือข่ายผู้ประกอบการ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
5
5
-

1
1
1
1
1

1
1
1
1

-

5
1
1
1
1
100

5
1
1
1
1
100

-

100
100
100
100

100
100
100
100

1
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เครือข่ายศิษย์เก่า
1.1 เครือข่ายศิษย์เก่า
2) เครือข่ายชุมชน
2.1 เครือข่ายชุมชนวัดโตนด
3) เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
3.1 เครือข่ายโรงเรียนนายร้อยตารวจ
4) เครือข่ายผู้ประกอบการ
4.1 เครือข่ายผู้ประกอบการ
5) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
5.1 เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ประเทศจีน

ระยะเวลาการดาเนินการร่วมกัน
ทุกปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 - 2561
5 ปี
ทุกปีการศึกษา
5 ปี

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
30.00
32.50
35.00
37.50
≥ 40
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.2.1 ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยความ
3.50
100
5.0000
0.1854
ร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
การบรรลุเป้าหมาย:

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 40
100

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) คณะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ดาเนินการติ ดตามและแสวงหาข้อมูลการทาความร่วมมือระหว่าง
คณะฯและเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมตามข้ อ ตกลงและมี ผ ลผลิ ต ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
2) ดาเนินการติดตามและแสวงหาข้อมูลการทาความร่วมมือระหว่างคณะฯและเครือข่ายต่างๆในทุกๆ
เดือนจนกว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายต่าง

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อเครือข่าย
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ๆ เป็นอย่างดี
2) คณะมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม
3) คณะสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
4) จัดการประชุมเพือ่ หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
3.2.1-01 หนังสือความตกลงร่วมมือ (MOU),คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศิษย์เก่า

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

123
เป้าประสงค์ 3.3 ความสาเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายต่างประเทศ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์วลิ าสินี จินตลิขติ ดี
นางสาวนริสา รวดเร็ว
นายเกียรติยศ ล้อทองสมุทร
โทรศัพท์ : 02-160-1290
โทรศัพท์ : 02-160-1290
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

1. จ านวนข้อตกลงความร่วมมื อต่างประเทศ ข้อตกลง
(MOU) ที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมส าเร็ จ ตามที่ (MOU)
กาหนด
2. จ านวนข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ที่ ข้อตกลง
กาหนดกิจกรรมการดาเนินงานทั้งหมด ของ (MOU)
เครือข่ายต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ
3. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของข้ อ ตกลงความ ร้อยละ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
5
1

-

5

1

-

100

100

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้
ชื่อเครือข่ายต่างประเทศ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรม
มหาวิทยาลัย East Asia, Japan รับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาตร์และ
สังคมศาสตร์ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นตัง้ แต่ระดับ
N2ขึน้ ไป และเรียนจบชั้นปีที่ 2 แล้วเข้าศึกษาใน
คณะต่างๆทีน่ ักศึกษาสนใจในระดับปริญญาตรี
นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตจากม.ราชภัฏ
สวนสุนันทาไปได้ประมาณ 64 หน่วยกิต ศึกษา
ต่ออีกประมาณ 2 ปีจบหลักสูตรได้รับปริญญา
ที่ญี่ปุ่นตามสาขาทีเ่ ลือกเรียน (หลักสูตรปกติ 4
ปี)
นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนเอง
ทางานระหว่างเรียนได้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั
ทา University of East Asia,
Japan

รายละเอียดข้อตกลงการเป็นเครือข่าย
ร่วมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) มหาวิทยาลัย East Asia, Japan รับนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาตร์และ
สังคมศาสตร์ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นตัง้ แต่ระดับ
N2ขึน้ ไป และเรียนจบชั้นปีที่ 2 แล้วเข้าศึกษาใน
คณะต่างๆทีน่ ักศึกษาสนใจในระดับปริญญาตรี
2) นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตจากม.ราช
ภัฏสวนสุนันทาไปได้ประมาณ 64 หน่วยกิต
ศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปีจบหลักสูตรได้รับ
ปริญญาทีญ
่ ี่ปุ่นตามสาขาที่เลือกเรียน(หลักสูตร
ปกติ 4ปี)
3) นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนเอง
4) ทางานระหว่างเรียนได้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
40.00
42.50
45.00
47.50
≥ 50.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.3 .1 ร้อย ละ ควา มส าเ ร็ จ ขอ ง
3.50
100
5.0000
0.1854
ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ย
ต่างประเทศ
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
≥ 50.00

ผลการดาเนินงาน
100

การบรรลุ


คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) มหาวิทยาลัย East Asia, Japan รับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปนุ่ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
ที่มีความรู้ภาษาญี่ปนุ่ ตั้งแต่ระดับN2ขึน้ ไป และเรียนจบชั้นปีที่ 2 แล้วเข้าศึกษาในคณะต่างๆที่นักศึกษาสนใจใน
ระดับปริญญาตรี
2) สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยในต่ า งประเทศได้ รั บ การผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 15 ปีที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณในการท้าทาย
สามารถเรียนรู้ในระดับสูง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ด้านบุคลากรได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เป็น
อย่างดี
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณในการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
เครือข่ายในต่างประเทศอย่างเหมาะสม
3) ด้านกระบวนการ/วิธีการใช้กระบวนการในการดาเนินงานในรูปแบบ PDCA
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
หลักฐานอ้างอิง :
3.3.1-01 รายงายผลการดาเนินงานโครงการการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายในต่างประเทศ
3.3.1-02 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
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เป้าประสงค์ 3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1 มีแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์
แผนแผนปฏิ บั ติการด้า นการสร้างความสัม พั น ธ์
และเชื่อมโยงเครือข่าย และแผนขับเคลื่อน
และเชื่อมโยงเครือข่าย และแผนขับเคลื่อนความ
ความร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติ ร่วมมือกับต่างประเทศ
จากผูบ้ ริหารระดับสูง
2 มีการดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 60 รายงานผลโครงการที่มี การดาเนินงานตามแผนฯ
และดาเนินการได้บรรลุเฉลีย่
ได้เฉลี่ยร้อยละ 60 และดาเนินการได้บรรลุ เฉลี่ย
น้อยกว่าร้อยละ 50
น้อยกว่าร้อยละ 50
3 มีการดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 61- รายงานผลโครงการที่มี การดาเนินงานตามแผนฯ
65 และดาเนินการได้บรรลุเฉลี่ยร้อยละ 50- ได้ เฉลี่ย ร้อ ยละ 61-65 และด าเนิน การได้บ รรลุ
65
เฉลี่ยร้อยละ 50-65
4 มีการดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ
รายงานผลโครงการที่มี การดาเนินงานตามแผนฯ
66-70 และดาเนินการได้บรรลุเฉลี่ยร้อยละ
ได้เฉลี่ย ร้อ ยละ 66-70 และดาเนินการได้บ รรลุ
66-80
เฉลี่ยร้อยละ 66-80
5 มีการดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 75 รายงานผลโครงการที่มี การดาเนินงานตามแผนฯ
และดาเนินการได้บรรลุเฉลีย่ มากกว่าร้อยละ
ได้เฉลี่ยร้อยละ 75 และดาเนินการได้บรรลุ เฉลี่ย
80
มากกว่าร้อยละ 80
6
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
การดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ
1
มีแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย และแผนขับเคลื่อนความ
ร่วมมือกับต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติจากผูบ้ ริหารระดับสูง

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อตัวชี้วัด : 3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับเครือข่าย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์วลิ าสินี จินตลิขติ ดี
นางสาวนริสา รวดเร็ว
นายอรรถกฤต จันทร
โทรศัพท์ : 02-160-1290
โทรศัพท์ : 02-160-1290
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2
มีการดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 60 และดาเนินการได้บรรลุเฉลี่ย
น้อยกว่าร้อยละ 50
3
มีการดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 61-65 และดาเนินการได้บรรลุเฉลีย่ ร้อยละ 50-65
4
มีการดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 66-70 และดาเนินการได้บรรลุเฉลีย่ ร้อยละ 66-80
5
มีการดาเนินงานตามแผนฯ ได้เฉลี่ยร้อยละ 75 และดาเนินการได้บรรลุเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3 . 4 . 1 ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
1.00
5
5.0000
0.0530
กระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับเครือข่าย
การบรรลุเป้าหมาย:

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

เป้าหมาย
ระดับ 5 มีการดาเนินงานตาม
แผนฯ ได้เฉลี่ย
ร้อยละ 75 และดาเนินการได้
บรรลุเฉลี่ยมากกว่า
ร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
5

การบรรลุ


คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการดาเนินการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายใน
ต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง
2) สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยในต่ า งประเทศได้ รั บ การผ ลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย15 ปีที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณในการท้าทาย
สามารถเรียนรูใ้ นระดับสูง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ด้านบุคลากรได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เป็น
อย่างดี
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณในการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
เครือข่ายในต่างประเทศอย่างเหมาะสม
3) ด้านกระบวนการ/วิธีการใช้กระบวนการในการดาเนินงานในรูปแบบ PDCA
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 3.5 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา
นายวุฒิพงศ์ เนียมบุญ
นายวัชรากร เฉลยปราชญ์
โทรศัพท์ : 02-160-1288
โทรศัพท์ : 02-160-1288
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
1 เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงาน
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานเข้าร่วมประชุมรับรู้รับทราบ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
แนวทางการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเครือข่าย
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนา/
ด าเนิ น การจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย ระดับหน่วยงาน ด าเนิ น งานการพั ฒนา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล
เครือข่ายของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 จัดส่งข้อมูลเครือข่ายตามแผนการพัฒนา/
ด าเนิ น การจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยตามแผนการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
พั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยของคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ส่ ง หน่ ว ยงาน
เจ้าภาพ
4 ติดตามและรายงานผลจัดส่งข้อมูลเครือข่าย
ติดตามและรายงานผลจัดส่งข้อมูลเครือข่ายตาม
ตามแผน ฯ ทุกเดือน ให้หน่วยงานเจ้าภาพทุก แผน ฯ ทุ ก เดื อ นของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
เดือน
สังคมศาสตร์ให้หน่วยงานเจ้าภาพทุกเดือน
5 เข้าร่วมประชุมทบทวนในการใช้งานระบบ
บุคลากรของคณะฯเข้าร่วมประชุมทบทวนในการ
ฐานข้อมูลเครือข่าย และจัดทาแผนการพัฒนา ใช้ ง านระบบฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ย และจั ด ท า
ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายในปีถัดไป
แผนการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยในปี
ถัดไป
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
การดาเนินการ
1
มี ค ณะท างานการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ย และมี แ ผนการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
ฐานข้อมูลเครือข่าย ที่ผา่ นการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
2
มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ ผ น ไ ด้ ร้ อ ย ล ะ 50 แ ล ะ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย
กิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 50
3
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ
50-65
4
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรม ร้อยละ
66-80
5
มีการดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
3.5.1 ระดับความสาเร็จของการ
1.00
5
5.0000
0.0530
พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

เป้าหมาย
ระดับ 5 มีการดาเนินงานตาม
แผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุ
เป้าหมายกิจกรรมมากกว่าร้อย
ละ 80

ผลการดาเนินงาน
5

การบรรลุ


รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การปฏิบัติงาน:
- คณะฯ ด าเนิน การประชุ ม เพื่อ วางแผนและเตรี ย มความพร้ อ มการพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ฐานข้อ มู ล
เครือข่ายของคณะฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
- คณะฯ ด าเนิน การจั ด ท าคาสั่ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิน งานการพั ฒนา/ปรับ ปรุง ฐานข้อ มู ล
เครือข่าย ระดับหน่วยงาน
- คณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมู ลเครือข่ายของคณะฯ ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายของหน่วยงาน
- ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 จัดส่งข้อมูลเครือข่ายตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเครือข่าย
- ติดตามและรายงานผลจัดส่งข้อมูลเครือข่ายตามแผน ฯ ทุกเดือน ให้หน่วยงานเจ้าภาพทุกเดือน
- เข้า ร่ว มประชุ ม ทบทวนในการใช้ง านระบบฐานข้อ มู ล เครือข่า ย และจัด ท าแผนการพั ฒนาระบบ

130

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ฐานข้อมูลเครือข่ายในปีถัดไป
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย ระดับหน่วยงาน
- ข้อมูลเครือข่ายตามแผนการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
- รายงานผลจัดส่งข้อมูลเครือข่ายตามแผน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
3.5.1-01 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย ระดับหน่วยงาน

131
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น งานได้
บรรลุเป้าหมาย
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมการดาเนินงานตาม
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด
3. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

กิจรรม

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
10
10
10

กิจรรม

11

11

13

ร้อยละ

90.91

90.91

76.92

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้
ผล

การบรรลุ

15



26



1.3 การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ใน
ต่างประเทศ)
1.4 จานวนการเข้าเว็บไซต์หน่วยงาน

0



4,620



6 ลิ้งค์
ร้อยละ 80
ของจานวน
นักศึกษาต่อ
เดือน

จานวน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
คิดเป็นร้อยละ

5,873
78.67

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
หน่วยนับ
1. การเพิ่มจานวน BackLinks ที่มาภายนอก Domain มหาวิทยาลัย
1.1 การฝาก Link กับหน่วยงานภายนอก (ใน
12 ลิ้งค์
จานวน
ประเทศ)
1.2 การฝาก Link กับหน่วยงานของ อปท.
50 ลิ้งค์
จานวน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
2. การเพิ่มจานวนไฟล์ขอ้ มูลและจานวนหน้าเว็บไซต์ภายใต้ Domain มหาวิทยาลัย
2.1 การทาเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ ที่อยู่
ร้อยละ 100
ตัวตั้ง
ภายใต้เว็บไซต์ประจาสาขาวิชาและเว็บไซต์
หน่วยงาน (นับเฉพาะอาจารย์ปฏิบัติงานจริง)
ตัวหาร
คิดเป็นร้อยละ
2.2 จานวน มคอ./แผนการสอน ที่เผยแพร่บน
เว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ (นับเฉพาะอาจารย์
ปฏิบัติงานจริง)

2.3 จานวนเอกสารการเรียนการสอนที่เผยแพร่
บนเว็บไซต์ประจาตัวอาจารย์ (นับเฉพาะ
อาจารย์ปฏิบัติงานจริง)
2.4 จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ใน
Proceedings/ Journal ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ที่นามาเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์
ประจาตัวอาจารย์ (นับรวมอาจารย์ลาศึกษา
ต่อ)
2.5 จานวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
หรือข่าวสารบนเว็บไซต์ประจาหน่วยงาน โดย
แนบไฟล์เนือ้ หาที่เป็นไฟล์ .pdf
2.6 การนารายงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่บน
เว็บไซต์ประจาหน่วยงาน (เฉพาะบัณฑิต
วิทยาลัย)
2.7 การนารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เผยแพร่
บนเว็บไซต์ประจาหน่วยงาน (เฉพาะสถาบันวิจัย
และพัฒนา)

2.8 การนารายงานวิจัยในชัน้ เรียนเผยแพร่บน
เว็บไซต์ประจาหน่วยงาน (เฉพาะโรงเรียนสาธิต)

ร้อยละ 100

ตัวตั้ง
ตัวหาร

128



128
100
383



128
100

คิดเป็นร้อยละ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
คิดเป็นร้อยละ
ตัวตั้ง
ตัวหาร
คิดเป็นร้อยละ

2,704
128
100
159
131
100



120 ข่าว

จานวนข่าว

239



ร้อยละ 100

ตัวตั้ง
ตัวหาร
คิดเป็นร้อยละ
ตัวตั้ง
ตัวหาร

-

-

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

คิดเป็นร้อยละ
การบรรลุ
ตัวตั้ง
ตัวหาร

-



-

-

คิดเป็นร้อยละ
3. การเผยแพร่บทความทางวิชาการบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่บทความทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล Google scholar
3.1 การทาวารสารวิชาการออนไลน์ประจา
1 ฉบับ
จานวน
1

หน่วยงาน
3.2 การเป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
1 ครั้ง
จานวน
1

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และ

133
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
90.00
92.50
95.00
97.50
100.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.1.1 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ
3.50
76.92
1.0000
0.0371
ด าเนิ น การตามแผนการจั ด อั น ดั บ
มหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่ Proceedings บนเว็บไซต์ประจา
หน่วยงาน
3.3 การจัดการประชุมวิชาการระดับ
1 ครั้ง
จานวน
บัณฑิตศึกษา ทีม่ ี Proceedings Online บน
เว็บไซต์ประจาหน่วยงาน (เฉพาะบัณฑิต
วิทยาลัย)
3.4 จานวนบทความวิจัยที่นาเสนอในการ
ร้อยละ 80
ตัวตั้ง
133

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ตัวหาร
131
ฐานข้อมูล Google scholar หรือฐานข้อมูลที่สูง
คิดเป็นร้อยละ
101.53
กว่า (นับรวมจานวนอาจารย์ลาศึกษาต่อ)
4. ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR, SCOPUS, ISI
4.1 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ร้อยละของ
ตัวตั้ง
3

นานาชาติ SJR, SCOPUS, ISI
จานวนอาจารย์
ตัวหาร
131
- สาขาวิชา
คิดเป็นร้อยละ
2.29
วิทยาศาสตร์ฯ
ร้อยละ 10
- สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์
ร้อยละ 5
- สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ร้อย
ละ 5

134
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
100.00
76.92

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การเพิ่มจานวน BackLinks ที่มาภายนอก Domain มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก (ในประเทศ)
หน่วยงานภายนอก (ในต่างประเทศ) และหน่วยงานของ อปท. เป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะหน่วยงานต่างๆ
ไม่มีนโยบายแลกเปลี่ยน Link กับหน่วยงานอื่นนอกจากมีการทากิจกรรมร่วมกัน ส่วนตัวชีว้ ัดอื่นคณะพยายาม
ผลักดันและส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ตัวชีว้ ัดบางข้อมีขอ้ จากัดของระยะเวลาและคุณภาพ เช่น การเพิ่มจานวน BackLinks ที่มาภายนอก Domain
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก (ในประเทศ) หน่วยงานภายนอก (ในต่างประเทศ) และหน่วยงานของ
อปท. และจานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ SJR, SCOPUS, ISI
หลักฐานอ้างอิง :
4.1.1-01 ตารางสรุปการดาเนินงานแผนการดาเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา (U-Rankings) ประจาปีงบประมาณ 2561 (ตามเกณฑ์ webometrics)

135
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์มัทญา พัชนี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
โทรศัพท์ : 02-160-1280
โทรศัพท์ : 02-160-1280
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

1. จ านวนงานวิ จั ย บทความวิ ช าการ งาน
สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องอาจารย์ และ
นั ก วิ จั ยที่ ได้ รั บรางวั ลระดั บชาติ หรือ
นานาชาติ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
2. จานวนอาจารย์ประจาและนั กวิจั ยทั้งหมด
(นับอาจารย์ท่ลี าศึกษาต่อ)
3. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องอาจารย์ และ
นั ก วิ จั ยที่ ได้ รั บรางวั ลระดั บชาติ หรือ
นานาชาติ ต่ อ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าและ
นักวิจัย

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
1

คน

-

-

1
131

ร้อยละ

-

-

0.76

ระดับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รบั รางวัล

From royal painting to
exotic pattern (จาก
ภาพวาดราชสานักสู่
ลวดลายอันวิจิตร)

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

1.รางวัล
Excellence Award
from Global
Exhibition, Saudi
Arabia

หน่วยงานที่
ให้รางวัล
Korea
International
Women's
Invention
Exposition

ชาติ

นานาชา
ติ



ระบุด้านของ
รางวัล
วิจัย

งาน
สร้างสรร
ค์



ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล
28
มิถุนายน 1 กรกฎาคม
2561

ชื่อ-สกุลผู้
ได้รับรางวัล
อาจารย์
ดร.ศิริมาลย์
วัฒนา
อาจารย์
อนันตชัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
2.รางวัล Silver
Prize,The Korean
Intellectual
Property Office
(KIPO) organized
by the Korea
Women Inventors
Association (KWIA)
the Korea
Invention
Promotion
Association (KIPA)

(KIWIE 2018)
ณ Hall 2A,
Exhibition
Center 1,
KINTEX
สาธารณรัฐ
เกาหลี

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
เอกะ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.05 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.30
0.35
0.40
0.45
≥ 0.50
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ
1.13
0.76
5.0000
0.0599
วิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
ของอาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
รางวั ล ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต่ อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 0.50
0.76

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นสาขาวิชาที่ทาผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ และแบบการ
เรียนการสอน จึงไม่สามารถนาส่งเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติได้
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง : -
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
นางสาวเอือ้ อารี เวฬุวนารักษ์
ผศ.ดร.รวีวรรณ โปรยรุง่ โรจน์
โทรศัพท์ : 02-160-1285
โทรศัพท์ : 02-160-1285
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

หน่วยนับ

1. จ านวนวิ ท ยานิ พนธ์ หรื องานวิ ชาการของ
นักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษาที่ได้รับรางวั ล
ระดับชาติหรือนานาชาติ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
2. จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
3. ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ
นักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษาที่ได้รับรางวั ล
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
0

-

คน
ร้อยละ

-

0
0
0
0

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด

โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานดังนี้
ชื่อผลงานที่ได้รบั รางวัล

-

-

ระดับรางวัล

ระบุด้านของ
รางวัล

ชาติ

นานาชาติ

วิทยา
นิพนธ์

งาน
วิชาการ

-

-

-

-

ว-ด-ป
ได้รับ
รางวัล

ชื่อ-สกุลผู้
ได้รับรางวัล

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 0.05 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
0.30
0.35
0.40
0.45
≥ 0.50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่
ให้รางวัล
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
4.1.3 ร้อ ยละของวิท ยานิพ นธ์ หรื อ
1.13
งานวิ ช าการของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลการ
ดาเนินงาน
0

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ค่าคะแนน
ที่ได้
0.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0000

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 0.50
0

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนินการรายงานสรุปผลร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ม อบหมายให้ ผู้ ก ากั บ ตั ว ชี้ วั ด ด าเนิ น การผลั ก ดั น นั ก ศึ ก ษาของ
วิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
หลักฐานอ้างอิง :
4.1.3-01 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ
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เป้าประสงค์ที่ 4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

x
1. ด้านองค์การ
1.1) เป็นหน่วยงานทีม่ ีความมั่นคงเชื่อถือได้
1.2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล
1.3) หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
2. ด้านพนักงาน
2.1) พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี
2.2) พนักงานมีความตัง้ ใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการให้บริการ
2.3) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิรยิ ามารยาทสุภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับ
ผู้รับบริการ

ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลผล

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2) ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ่มชุมชน)
รายการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

1) ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา)
ระดับความคิดเห็น
รายการ
S.D.
การแปลผล
x
1. ด้านองค์การ
1.1) เป็นหน่วยงานทีม่ ีความมั่นคงเชื่อถือได้
5.00
0.00
มากที่สุด
1.2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล
5.00
0.00
มากที่สุด
1.3) หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
5.00
0.00
มากที่สุด
2. ด้านพนักงาน
2.1) พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี
5.00
0.00
มากที่สุด
2.2) พนักงานมีความตัง้ ใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการให้บริการ
5.00
0.00
มากที่สุด
2.3) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิรยิ ามารยาทสุภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับ
5.00
0.00
มากที่สุด
ผู้รับบริการ
3. ด้านบริการ
3.1) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยาตรงไปตรงมา
5.00
0.00
มากที่สุด
3.2) ผู้รับบริการได้รับบริการได้ความเสมอภาค
5.00
0.00
มากที่สุด
3.3) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ
5.00
0.00
มากที่สุด
3.4) มีการให้คาปรึกษาและให้คาแนะนา ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
5.00
0.00
มากที่สุด
5.00
0.00
มากที่สุด
ภาพรวม

140

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
3. ด้านบริการ
3.1) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยาตรงไปตรงมา
3.2) ผู้รับบริการได้รับบริการได้ความเสมอภาค
3.3) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ
3.4) มีการให้คาปรึกษาและให้คาแนะนา ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
ภาพรวม

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3) ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ่มผู้ใช้ผลงานวิจัย)
รายการ
ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลผล
x
1. ด้านองค์การ
1.1) เป็นหน่วยงานทีม่ ีความมั่นคงเชื่อถือได้
5.00
0.00
มากที่สุด
1.2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล
5.00
0.00
มากที่สุด
1.3) หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
5.00
0.00
มากที่สุด
2. ด้านพนักงาน
2.1) พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี
5.00
0.00
มากที่สุด
2.2) พนักงานมีความตัง้ ใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการให้บริการ
5.00
0.00
มากที่สุด
2.3) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิรยิ ามารยาทสุภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับ
5.00
0.00
มากที่สุด
ผู้รับบริการ
3. ด้านบริการ
3.1) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยาตรงไปตรงมา
5.00
0.00
มากที่สุด
3.2) ผู้รับบริการได้รับบริการได้ความเสมอภาค
5.00
0.00
มากที่สุด
3.3) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ
5.00
0.00
มากที่สุด
3.4) มีการให้คาปรึกษาและให้คาแนะนา ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
5.00
0.00
มากที่สุด
มากที่สุด
ภาพรวม
5.00
0.00
4) ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ่มประชาชนที่รับบริการกับมหาวิทยาลัย)
รายการ
ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลผล
x
1. ด้านองค์การ
1.1) เป็นหน่วยงานทีม่ ีความมั่นคงเชื่อถือได้
5.00
0.00
มากที่สุด
1.2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล
5.00
0.00
มากที่สุด
1.3) หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
5.00
0.00
มากที่สุด
2. ด้านพนักงาน
2.1) พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี
5.00
0.00
มากที่สุด
2.2) พนักงานมีความตัง้ ใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการให้บริการ
5.00
0.00
มากที่สุด
2.3) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิรยิ ามารยาทสุภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับ
5.00
0.00
มากที่สุด
ผู้รับบริการ
3. ด้านบริการ
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4.97
4.94
4.93
4.98
4.92

0.16
0.23
0.26
0.13
0.19

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5) ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน (กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน)
รายการ
ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปลผล
x
1. ด้านองค์การ
1.1) เป็นหน่วยงานทีม่ ีความมั่นคงเชื่อถือได้
5.00
0.00
มากที่สุด
1.2) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล
5.00
0.00
มากที่สุด
1.3) หน่วยงานมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
5.00
0.00
มากที่สุด
2. ด้านพนักงาน
2.1) พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี
5.00
0.00
มากที่สุด
2.2) พนักงานมีความตัง้ ใจ ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ในการให้บริการ
5.00
0.00
มากที่สุด
2.3) พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กิรยิ ามารยาทสุภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใสเป็นมิตรกับ
5.00
0.00
มากที่สุด
ผู้รับบริการ
3. ด้านบริการ
3.1) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยาตรงไปตรงมา
5.00
0.00
มากที่สุด
3.2) ผู้รับบริการได้รับบริการได้ความเสมอภาค
5.00
0.00
มากที่สุด
3.3) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ
5.00
0.00
มากที่สุด
3.4) มีการให้คาปรึกษาและให้คาแนะนา ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
5.00
0.00
มากที่สุด
ภาพรวม
5.00
0.00
มากที่สุด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- ร้อยละ 2.50 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
70.00
72.50
75.00
77.50
≥ 80.00
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์
3.50
100
5.0000
0.1854
และการให้บริการของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

3.1) ได้รับบริการด้วยความถูกต้องแม่นยาตรงไปตรงมา
3.2) ผู้รับบริการได้รับบริการได้ความเสมอภาค
3.3) มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ
3.4) มีการให้คาปรึกษาและให้คาแนะนา ด้วยความเต็มใจ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
ภาพรวม

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
≥ 80.00
100

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
 การปฏิบัติงาน :
- ฝ่ายบริหาร ในฐานะผู้กากับตัวชี้วัด ดาเนินการประชุมกับผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อวางแผนการดาเนินการ
สารวจการรับรูภ้ าพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย โดยนาผลการสารวจของปีงบประมาณที่ผ่าน
มาวิเคราะห์ถงึ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อวางแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะฯ ดาเนินการการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือบุคลากร/นักศึกษา
ตอบแบบประเมิ น ออนไลน์ ส ารวจ การรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ แ ละการให้ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย ที่
www.poll.ssru.ac.th ในสื่อช่องทางต่างๆ ของคณะ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- ฝ่ายบริหาร ติดตามผลจานวนผู้ตอบแบบสารวจให้เป็นไปเกณฑ์/จานวนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
ทั้งนี้ หากจานวนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ดาเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อผลักดันให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสารวจตามเกณฑ์จานวนที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
- ผลการด าเนิ น งานการส ารวจการรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ แ ละการให้ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย พบว่ า
บุคลากร/นักศึกษา ได้ดาเนินการตอบแบบสารวจครบถ้วนและมีระดับ การรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย เท่ากับ 100.00
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
- ดาเนินการจัดทาบันทึกข้อความประสานความร่วมมือผ่านสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา แขนงวิชา ให้
นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าตอบแบบประเมินออนไลน์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ดาเนินตามขึน้ ตอนต่อไปนี้
1) ฝ่ายบริหารดาเนินการประชุม เพื่อมอบหมายผู้จัดเก็บตัวชี้วัดและแนวทางการดาเนินงาน
2) ดาเนินการแจก User และ Password ให้กับบุคลากรในคณะ
3) จัดทาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของคณะ อย่างต่อเนื่อง ได้แ ก่ e-offiice, web page, line กลุ่ม
คณะ เป็นต้น
4) ติดตามผลจานวนผู้ตอบแบบสารวจอย่างต่อเนื่อง
5) นาผลจานวนผู้ตอบแบบสารวจรายงานที่ประชุมผู้บริหารคณะ เพื่อร่วมหาแนวทางการผลักดันการ
ตอบแบบสารวจของกลุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) ได้รับความร่วมมือจากผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าตอบแบบสอบถาม
2) ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ัดได้ประชาสัมพันธ์และติดตามการดาเนินการตอบแบบสารวจของกลุม่ ตัวอย่าง
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่าง (บุคลากร) ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสารวจครบถ้วน
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อบริการนักศึกษา และใช้เพื่อเข้าตอบ
แบบสอบถามออนไลน์
4) คณะมีการวางแผนการดาเนินงานและประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสารวจ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
4.2.1-01 รายงานผลการสารวจการรับรูภ้ าพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (รอบที่ 2)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เป้าประสงค์ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
อาจารย์วลิ าสินี จินตลิขติ ดี
นายเกียรติยศ ล้อทองสมุทร
นายจตุพร ผั้วผดุง
โทรศัพท์ : 02-160-1550
โทรศัพท์ : 02-160-1550
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยวัด

1. จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
1.1 จานวนนักศึกษาต่างชาติทลี่ งทะเบียนเรียน
1.2 จานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ น

คน

1.2.1 จานวน นักศึกษา มรภ.สส ที่ไปแลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ
1.2.2 จานวนนักศึกษาจากต่างประเทศ ทีม่ า
แลกเปลี่ยนที่ มรภ.สส

ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2558
2559
2560
75
48
53
5,018
5,071
5,587
75
83
53
-

-

53

เกณฑ์การให้คะแนน :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ระดับมหาวิทยาลัย
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 คน ต่อ 1 คนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
20 คน
22 คน
24 คน
26 คน
28 คน
 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 คน
2 คน

145
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ผลการ
ดาเนินงาน
53

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0599

การบรรลุเป้าหมาย:

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
2 คน
53

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) คณะได้จัดโครงการรับสมัครนักศึกษา ติดตาม และประเมินผลโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
2) คณะได้จัดโครงการปฐมนิเทศต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
3) คณะได้จัดโครงการอบรมเพื่อปรับความรูพ้ นื้ ฐานภาษาไทยแก่นักศึกษาจีน 100 ชั่วโมง
4) คณะได้จัดการจัดการเรียนการสอนและจัดโครงการฯประจารายวิชาให้กับนักศึกษาทั้ง 2 รุ่น ที่มา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1) คณะได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
2) ด้านงบประมาณขึน้ อยู่กับจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3) คณะใช้เครื่องมือการสื่อทางโซเชียลมีเดีย อุปกรณ์ภายในสานักงาน
4) ด้านกระบวนการ/วิธีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
4.3.1-01 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/
1.13
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
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เป้าประสงค์ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา
2559
2560
2561
1. จานวนอาจารย์ประจาชาวต่างชาติ
คน
2
2
2
โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
James E.Harris
Fan Liang

จาก
ประเทศ
อังกฤษ

ระดับวุฒิ
การศึกษา
ปริญญาตรี

จีน

ปริญญาโท

ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด
Bachelor of Art Asian Languages and Literature
(Thai)
Master of Arts Chinese Language and
Literature

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
สูงสุด
University of Washington
(Seattle)
Yunnan Normal University

เกณฑ์การให้คะแนน :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ระดับมหาวิทยาลัย
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 2 คน ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
5 คน
7 คน
9 คน
11 คน
13 คน
 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 คน ต่อ 1 คนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 คน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจาและ
1.00
2
5.0000
0.0530
นักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
1 คน
2

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ควรดาเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ให้ เป็นไปตาม MOU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่
หน่วยงานได้มีการจัดทาข้อตกลงไว้แล้ว
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
4.4.1-01 อาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติเทียบกับอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

148
เป้าประสงค์ 4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

ชื่อตัวชี้วัด : 4.5.1 จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นายพีรพงศ์ โผแพ
นายยงยุทธ กิจสันทัด
นางสาวยุพนิ แก้วคา
นายเจริญพร เดชมณี
นางวิมล โถมกระโทก
โทรศัพท์ : 02-160-1284
โทรศัพท์ : 02-160-1284
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ชื่อห้องปฏิบัตกิ ารที่ได้รับรองมาตรฐาน

หน่วยงานที่ให้การรับรอง

วันที่ได้รับการรับรอง

-

-

-

ระยะเวลาของการ
รับรอง
-

-

-

-

-

เกณฑ์การให้คะแนน :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ระดับมหาวิทยาลัย
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ห้อง ต่อ 1 ห้อง โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ห้อง
2 ห้อง
3 ห้อง
 ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน+/- 1 ห้อง ต่อ 1 คนโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
1 ห้อง
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.5.1 จานวนห้องปฏิบัติการ
1.00
0
0.0000
0.0000
ที่ได้รับรองมาตรฐาน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

การบรรลุเป้าหมาย:
รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
1 ห้อง
0

คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1) คณะฯ ดาเนินการสารวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการของคณะ พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้
งานได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละห้องปฏิบัติการ
2) ดาเนินการให้หน่วยงานภายนอกประเมินความพร้อมของห้องปฏิบัติการของคณะ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง : -

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าประสงค์ 4.6 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยใน
การสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

ชื่อตัวชี้วัด : 4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์
ผู้กากับดูแลตัวชีว้ ัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี
นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา
นายวุฒิพงศ์ เนียมบุญ
นายวัชรากร เฉลยปราชญ์
โทรศัพท์ : 02-160-1288
โทรศัพท์ : 02-160-1288
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ข้อ
คาอธิบายผลการดาเนินงาน
1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์
หน่วยงาน
2 จัดทาแผนการดาเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
3 ดาเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4 ติดตามผลการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน ตาม
แผนที่กาหนด พร้อมรายงานผลต่อผู้บริหาร
และสานักวิทยบริการฯ ทุกไตรมาส
5 สรุปผลการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานตามแผน
ที่กาหนด

เอกสารหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์
หน่วยงาน
แผนการดาเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์
การปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ หรือ ข่าวสาร
บนเว็บไซต์ประจาหน่วยงาน
หน่วยงานเจ้าภาพได้ทาหนังสือเชิญประชุม เรื่อง
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนทิศทาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (FastTrack) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่
สทส/ 1216.1 ซึ่งในการประชุมได้มีการสรุปผลการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2561
ของหน่วยงานต่างๆให้ทราบว่าเป็นตามแผนที่ได้
กาหนดไว้

เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
การดาเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ
1
มี ค ณะท างานการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ และมี แ ผนการปรับ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ โดยต้อ งมี กิจ กรรม
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รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน
เกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ผา่ นการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 50 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมน้อย
กว่าร้อยละ 50
3
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51-75 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมร้อย
ละ 50-65
4
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76-99 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
ร้อยละ 66-80
5
มีการดาเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
มากกว่าร้อยละ 80
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้าหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดาเนินงาน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
4.6.1 ระดั บ ความส าเร็จ ของการ
3.50
5
5.0000
0.1854
ปรับปรุงเว็บไซต์
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

การบรรลุเป้าหมาย:
เป้าหมาย
ระดับ 5 มีการดาเนินงานของ
กิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ
100 และบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
5

การบรรลุ


คาชีแ้ จงการปฏิบัตงิ าน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การปฏิบัติงาน :
- คณะฯ ดาเนินการประชุม เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะฯ ให้
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
- คณะฯ ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน
- คณะกรรมการปรับ ปรุ ง เว็ บ ไซต์ห น่ว ยงานประชุ ม วางแผนการด าเนิน งานปรั บ ปรุง เว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงาน
- ติดตามผลการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน ตามแผนที่กาหนด
- รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ และสานักวิทยบริการฯ ทุกไตรมาส
 มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ

รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน
- การรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ และสานักวิทยบริการฯ ทุกไตรมาส
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
4.6.1-01 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน
4.6.1-02 แผนการดาเนินงานการปรับปรุงเว็บไซต์
4.6.1-03 ข่าวประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่าง ๆ หรือ ข่าวสารบนเว็บไซต์ประจาหน่วยงาน
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ภาคผนวก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

154

ภาคผนวก ก
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการ
ปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ ยืน
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ประสิทธิผล 1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอตทัคคะทีม่ ี
ความยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

คุณภาพบริการ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นทีย่ อมรับของผู้ใช้บณ
ั ฑิตและสังคม

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ปี 2561

ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

หน่วยงานเจ้าภาพ

1.1.1 คะแนนเฉลีย่ การประกันคุณภาพภายในประจาปี

คะแนนเฉลีย่

≥4.25

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

สุภาวดี/
นวกมล

กองนโยบายและแผน

1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์
QS

ร้อยละ

≥60.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์
อานาจ/
หัสทยา/
กัญญ์พัฑฒา

กองนโยบายและแผน

1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ ด้รับการยกย่องหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอัตลักษณ์

ร้อยละ

0.20

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

จิราพร/
ธนบรรณ

กองพัฒนานักศึกษา

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระดับคะแนน

≥4.30

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วนิดา

กองบริการการศึกษา

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

≥ 88.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภานุวัฒน์

กองบริการการศึกษา

1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานตรง
สาขาวิชา

ร้อยละ

≥ 75.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

สุรีย์พร

กองบริการการศึกษา

ระดับความเชื่อมัน่

≥4.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ไพรัช/
จิราพร/
ธนบรรณ

กองกลาง/
กองนโยบายและแผน

ร้อยละ

≥70.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา

วนิดา/ เอมอร/
จิราพร/ ธนบรรณ/
พเยาว์

กองบริการการศึกษา

1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมัน่ และ 1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากร/
ไว้วางใจในการบริหารจัดการการดาเนินการตามพันธกิจ นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพ 1.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบูรณาการ 1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรทีบ่ รู ณาการกับ
การจัดการเรียนสอนทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง พันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์ สอดคล้องตามอัต
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1

ประสิทธิภาพ 1.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบูรณาการ
การจัดการเรียนสอนทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ เป้
ึงประสงค์
สอดคล้องตามอัต
มิติ
าประสงค์
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับชาติ
และนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

หน่วยงานเจ้าภาพ

1.4.2 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจเกีย่ วกับการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

คะแนนเฉลีย่

≥4.25

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

จิราพร/
ธนบรรณ

กองพัฒนานักศึกษา/
กองบริการการศึกษา

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ีเว็บไซต์ในการ
จัดการเรียนการสอน

ร้อยละ

100

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อานาจ

กองบริการการศึกษา

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทัง้ หมดทีผ่ ่านตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่า
กว่าระดับ 3.01

ร้อยละ

≥70.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

จุฑารัตน์/
วนิดา

กองบริการการศึกษา

≥4.31

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภานุวัฒน์

กองบริการการศึกษา

1.5.2 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ีต่อ
หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
การพัฒนา
องค์การ

ปี 2561

1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีไ่ ด้รับการ
มีทกั ษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

ร้อยละ

≥85.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ตูนละดา/
ยงยุทธ/ หัสทยา

กองบริหารงานบุคคล

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

ร้อยละ

≥25.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หัสทยา

กองบริหารงานบุคคล/
กองบริการการศึกษา

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก

ร้อยละ

≥ 33.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หัสทยา/
กันยารัตน์

กองบริหารงานบุคคล

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน

ร้อยละ

≥95.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ตูนละดา/
ยงยุทธ/ หัสทยา

กองบริหารงานบุคคล

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥80.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หัสทยา/
ภานุชนาถ

กองบริหารงานบุคคล

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥25.00

หัวหน้าภาควิชา
มนุษยศาสตร์

ศุภลักษณ์/
ณมนฑ์

สถาบันสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานทีด่ ีและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการทางาน

1.7.1 ร้อยละเฉลีย่ ของความสาเร็จตามแนวทางการ
พัฒนาสูอ่ งค์กรสุขภาวะ

ร้อยละเฉลีย่

≥77.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ไพรัช

กองบริหารงานบุคคล

1.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
บริหารงานทีส่ อดคล้องตามหลัก
ธรรมภิบาล

1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ ของบุคลากรต่อระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

ระดับความเชื่อมัน่

≥4.51

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ไพรัช

กองกลาง/
กองบริหารงานบุคคล

2

มิติ

1.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
บริหารงานทีส่ อดคล้องตามหลั
ก
เป้าประสงค์
ธรรมภิบาล

ค่าเป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสีย่ งทีไ่ ด้รับการควบคุม
และลดระดับความเสีย่ งเทียบกับประเด็นความเสีย่ ง
ทัง้ หมดทีก่ าหนดขึ้นต่อปี

หน่วยนับ
ร้อยละ

1.9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาคารสถานที่ 1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรทีม่ ีต่อ
และสิง่ อานวยความสะดวกทีร่ องรับการดาเนินการตาม อาคารสถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความสะดวกของ
พันธกิจได้อย่าง
มหาวิทยาลัย
ครบถ้วน
1.10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถ
บริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิ
ตามภารกิจ

1.10.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการ
บริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา

บาท/คน

ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

หน่วยงานเจ้าภาพ

100.00

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

ประทีป/
อรรถสิทธิ์/
กัญญ์พัฑฒา

กองนโยบายและแผน

≥4.40

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

พีรพงศ์/
จิราพร/
ธนบรรณ

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ/
กองกลาง

25,000

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สานักทรัพย์สินและรายได้

ปี 2561

3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
ค่าเป้าหมาย
มิติ
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาทีก่ าหนด

ตัวชีว้ ัด

ปี 2561

ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

หน่วยงานเจ้าภาพ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

≥30.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
(citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย

≥3.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลีย่ ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

≥3.00

ผศ.ดร.นัทนิชา
(หลักสูตร รปม.)/
ผศ.ดร.รวีวรรณ
(หลักสูตร ท่องเทีย่ ว)

เอื้ออารี

บัณฑิตวิทยาลัย

2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทัง้ หมด

60.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจด
อนุสิทธิบตั ร สิทธิบตั รหรือทรัพย์สินทางปัญญา

2.3.1 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจด
อนุสิทธิบตั ร สิทธิบตั รหรือทรัพย์สินทางปัญญา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

คุณภาพบริการ 2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้
และบริการวิชาการแก่สังคม

2.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน

- กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

≥1

2.4.1 จานวนฐานความรู้/องค์ความรู้ทเี่ พิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ

≥1

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

≥10.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการทีด่ าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หรือผู้นาชุมชนเทียบกับงานบริการวิชาการทัง้ หมด
2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
- กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

≥25,000

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทงั้ หมด

≥ 3.00

1

ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

หน่วยงานเจ้าภาพ

5

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.7 วารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการยอมรับในระดับชาติและ 2.7.1 จานวนวารสารทีไ่ ด้รับการยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ

1

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2.8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกระบวนการ 2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการ
บริการวิชาการ ทีไ่ ด้มาตรฐาน และสอดรับกับความ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน
ต้องการของสังคม
อุดมศึกษาทีก่ าหนด

5

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

≥80.00

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประสิทธิภาพ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตาม
2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกใน
มาตรฐาน และเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ และนานาชาติ การดาเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์คุณภาพ
และเป็นทีย่ อมรับ

การพัฒนา
องค์การ

2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัย
นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจัยทีม่ ี
ผลงานวิจัย

ปี 2561

2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิน่
ค่าเป้าหมาย
มิติ
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายทีม่ ีผลผลิตทีเ่ ป็นประโยชน์
ความสัมพันธ์ทดี่ ีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมหาวิทยาลัย

3.1.2 จานวนเครือข่ายทีม่ ีส่วนร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

คุณภาพบริการ 3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเครือข่าย
ความร่วมมือในประเทศทีห่ ลากหลาย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศทีม่ ี
การดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง

3.3 ความสาเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย 3.3.1 ระดับความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
เครือข่ายต่างประเทศ
ประสิทธิภาพ 3.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกระบวนการ/ 3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการ
กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
แสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

การพัฒนา
องค์การ

3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีฐานข้อมูล
3.5.1 ระดับความสาเร็จของพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่ายสาหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่าย

ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

หน่วยงานเจ้าภาพ

100.00

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสาขาวิชา

จิราพร/
ธนบรรณ/
วนิดา
สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์
ศุภลักษณ์/
อรรถกฤต

กองพัฒนานักศึกษา

5

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/
หัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าสาขาวิชา

จิราพร/
ธนบรรณ/
วนิดา
สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์
ศุภลักษณ์/
อรรถกฤต

กองพัฒนานักศึกษา

≥40

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

จิราพร/
ธนบรรณ/
จุฑารัตน์/ วนิดา

กองพัฒนานักศึกษา

≥50.00

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นริสา/
เกียรติยศ

กองกลาง/
ศูนย์การศึกษาและ
ฝึกอบรมอาเซียน)

5

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
หัวหน้าสาขาวิชา/
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

นริสา/
อรรถกฤต/
จิราพร/
ธนบรรณ

กองพัฒนานักศึกษา

5

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ /
รองคณบดีฝ่ายกิจการ

กฤษณ์ปกรณ์/
วุฒพิ งศ์/ วัชรากร/
สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์
จิราพร/ ธนบรรณ

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี

ปี 2561

1

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ค่าเป้าหมาย
มิติ

ผู้กากับตัวชีว้ ัด

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ัด

หน่วยงานเจ้าภาพ

100

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์
อานาจ/
ไพรัช/ กฤษณ์ปกรณ์/
กัญญ์พัฑฒา

กองนโยบายและแผน

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ สิง่ ประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

≥0.50

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ

≥0.50

ผศ.ดร.นัทนิชา
(หลักสูตร รปม.)/
ผศ.ดร.รวีวรรณ
(หลักสูตร ท่องเที่ยว)

เอื้ออารี

บัณฑิตวิทยาลัย

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย

≥80.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ไพรัช

กองกลาง

คุณภาพบริการ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลีย่ น

2

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เกียรติยศ/
จตุพร

กองบริการการศึกษา

ประสิทธิภาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อ
ความเป็นนานาชาติ

4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ

1

รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ

หัสทยา/
สุรีพร/ ณรงค์ฤทธิ์

กองบริการการศึกษา

4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอน 4.5.1 จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน
ได้มาตรฐาน

3

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

พีรพงศ์/
ยงยุทธ/
ยุพิน/ เจริญพร/ วิมล

กองบริการการศึกษา

4.6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ
ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

5

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

กฤษณ์ปกรณ์/
วุฒิพงศ์/
วัชรากร

สานักงานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสิทธิผล

เป้าประสงค์
4.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

4.2 ความมีชื่อเสียงของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

การพัฒนา
องค์การ

ตัวชีว้ ัด
4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตาม
แผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์

ปี 2561

1
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาคผนวก ข
ประมวลภาพกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ค
แบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบตั ริ าชการ

แบบจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
1.1.1 คะแนนเฉลีย่ การประกันคุณภาพภายในประจาปี

1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ QS

1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์*1

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ*2"

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี*3
1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา

1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทัง้ หมดที่ผา่ นตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01 *4

1.5.2 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี ่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ*5

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก*6

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสายงาน*7

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

1.7.1 ร้อยละเฉลีย่ ของความสาเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ

1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ ของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสีย่ งเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทัง้ หมดที่กาหนดขึ้นต่อปี

1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.10.1 งบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ดา้ นการบริการวิชาการและวิจัยต่ออาจารย์ประจา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย*8

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด*9

2.3.1 จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึน้ ในแหล่งเรียนรูบ้ ริการวิชาการ *10

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผูน้ าชุมชนเทียบกับงานบริการวิชาการทัง้ หมด

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด

2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

2.7.1 จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ*12

2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่มีผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มผี ลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์*13

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง*14

3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ*15

3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

3.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย*16

4.1.2 ร้อยละของงานวิจยั บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย

4.1.3 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

4.2.1 ร้อยละของการรับรูภ้ าพลักษณ์และการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์*17

4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน

4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ

4.5.1 จานวนห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับรองมาตรฐาน

4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์*18
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คณะผู้จัดทา
ศศิธรเสาวภา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์มารดารัตน์

สุขสง่า

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ดร.วิลาสินี

จินตลิขติ ดี

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

อาจารย์ดร.ขันทอง

ใจดี

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

อาจารย์มัทญา

พัชนี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพล

ใจจริง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายยงยุทธ

กิจสันทัด

หัวหน้าสานักงานคณบดี

นายกฤษณ์ปกรณ์

บุญมา

ฝ่ายบริหาร

นายวัชรากร

เฉลยปราชญ์

ฝ่ายบริหาร

นายไพรัช

ศิริวัฒนพิศาล

ฝ่ายบริหาร

นายพีรพงศ์

โผแพ

ฝ่ายบริหาร

นางสาวหัสทยา

นวลสุวรรณ

ฝ่ายบริหาร

นางสาวเอมอร

ตอโมกข์

ฝ่ายบริการการศึกษา

นายอานาจ

บุญถนอม

ฝ่ายบริการการศึกษา

นางสาววนิดา

กงแหลม

ฝ่ายบริการการศึกษา

นายเกียรติยศ

ล้อทองสมุทร

ฝ่ายบริการการศึกษา

นางสาวสุภาวดี

เรืองสังข์

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ปรึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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นางสาวกัญญ์พฑั ฒา

หงส์ภัทราจันทร์ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

นายประทีป

ชาลี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ว่าที่ร.ต หญิง สุรพี ร

พวงทอง

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวจิราพร

ฮามวงศ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

นายธนบรรณ

วรุณธรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

