รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
(SAR : Self Assessment Report)
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
(1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

คานา
คณะศิ ล ปศาสตร์ ได้ จั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2562 ฉบับนี้ขึ้นได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ตลอดจนได้เพิ่มเติมในส่วนของตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. รายงานนี้ประกอบด้วย บทสรุป
ผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
การสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิ นตนเอง
และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ทั้งนี้ การจัดทารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้มีการกาหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินและรูปแบบตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้
กาหนดไว้
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นรายงานผลการดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสาธารณชน โดยมีรอบระยะเวลาในการดาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หากท่านผู้อ่านรายงานฉบับนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประการ
ใด คณะศิลปศาสตร์ยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคณะศิลปศาสตร์ให้ได้มาตรฐานและมีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
1. ประวัติหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปโดยย่อ
คณะศิลปศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล ปัจจุบัน มี
หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 2 หลักสูตร จาแนกเป็น ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ในปีการศึกษา 2562 มีจานวนนักศึกษารวมทั้งหมด 450 คน จานวนอาจารย์รวม
ทั้งหมด 40 คน จาแนกเป็นอาจารย์ 38 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน รองศาสตราจารย์ - คน และศาสตราจารย์ คน มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จานวน 174 คน แยกเป็นสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จานวน 196
คน และสาขาวิชาการท่องเที่ยว (แขนงการท่องเที่ยว) 195 คน (แขนงการโรงแรม) 59 คน รวมทั้งสิ้น 450 คน
ปีงบประมาณ 2563 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้แผนบุ คลากรภาครัฐ 3,019,500
บาท แผนงานพื้ น ฐานด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้างศั กยภาพคน 2,920,600 บาท รวมทั้ งสิ้ น 5,940,100 บาท
งบประมาณแผนดินแผนบุคลากรภาครัฐ 18,153,800 บาท แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน 175,900 บาท รวม 18,329,700 บาท และมี งานวิจั ยที่ ด าเนิ น งาน 2 โครงการ มีบ ทความวิช าการที่ ตี พิ ม พ์
เผยแพร่/นาเสนอ จานวน 11 เรื่อง มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม จานวน 3 โครงการ มีโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ
2. ผลการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ดาเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ สกอ. ตาม 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งปรากฏผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับดี ที่ 4.20
คะแนน หากพิจารณา องค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 , 4 และ 5 อยู่ในระดับดี
2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 และ 2 (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)
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ตารางสรุปผลและวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

P

1 การผลิตบัณฑิต
3.20
5.00
2 การวิจัย
3.81
5.00
3 การบริการวิชาการ
3.00
4 การทานุบารุงศิลปะและ
5.00
วัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ
5.00
6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการ
4.26
อุดมศึกษาจากแผนพัฒนาคณะ
รวม 1-5 องค์ประกอบ
3.35
4.71
รวม 1-6 องค์ประกอบ
การดาเนินงาน การดาเนินงาน
ผลการประเมิน
ระดับพอใช้

ระดับดีมาก

ผลการประเมิน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

O

คะแนนเฉลี่ย

3.22
5.00
-

3.80
4.60
3.00

การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับพอใช้

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

-

4.26

การดาเนินงานระดับดี

4.11
-

4.20
4.22

การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดี

การดาเนินงาน
ระดับดี

* หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม)
จุดเด่น
1.อาจารย์คณะศิลปศาสตร์มีผลงานทางวิชาการเป็นจานวนมาก คณะควรส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องคณาจารย์เพื่อ
รักษามาตรฐานทางด้านผลงานทางวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรมีการบูรณาศาสตร์ความเชี่ยวชาญในงานวิจัยเพื่อรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็นโอกาส
และแนวทางที่จะทาให้มีเงินสนับสนุนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น
2.ควรจัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นแผนเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย รวมทั้งขยาย
ขอบเขตงานออกเป็นกิจการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม จิตอาสา เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมได้โดยไม่ต้องทาเป็น
โครงการเพื่อของงบประมาณ
3.ควรตั้งค่าเป้าหมาย ควรตั้งเป็นหน่วยวัดผลการดาเนินงาน เช่น ร้อยละ หรือบาท หรือจานวนข้อ ไม่ควรตั้งเป้าหมาย
เป็นคะแนน
ข้อเสนอแนะ
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ประวัติของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะศิ ล ปศาสตร์ เป็ น ส่ ว นงานจั ด ตั้ งภายในมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลตะวัน ออก ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และ
เชี่ยวชาญทางด้านศิลปศาสตร์ และอุตสาหกรรมบริการสู่สังคม โดยเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม
สร้างงานวิจัย การบริการวิชาการ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของมนุษย์และสังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความเป็นมาของคณะศิลปศาสตร์เดิ มอยู่ในโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของวิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยจาแนกเป็น 2 คณะวิชา คือ คณะวิชาบริหารธุรกิจ และ
คณะวิช าศึกษาทั่วไป คณะวิชาบริห ารธุรกิจ มีหั วหน้าคณะวิช าบริห ารธุรกิจเป็นผู้ กากับดูแลให้ หั วห น้าสาขาวิช า
รับ ผิ ดชอบการจั ดการเรีย นการสอนวิชาชีพ พื้นฐาน วิช าเฉพาะ และวิช าเลื อกเสรี ของสาขาวิชาต่างๆ ทางด้าน
บริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระดับต่ากว่าปริญญาตรี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง : ปวส.) ส่วนคณะวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีหัวหน้า
คณะวิชาศึกษาทั่วไปเป็นผู้กากับดูแลแผนกวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ทั้ง 6 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชา
พลศึกษาและนันทนาการ ให้จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปแก่สาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านบริหารธุรกิจ นั้นคือ
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ซึ่งมุ่งผลิตผู้สาเร็จการศึกษาให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี คนเก่ง คือ มีความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในเฉพาะสาขาวิ ชาชีพ ส่วนคนดี คือ มีความเพียบพร้อมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ต่อมา
พ.ศ. 2545 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในสังคมไทยในการศึกษาวิชาทางด้านการสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งปรากฏว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
อยู่ในระดับที่สูงมาก กล่าวคือ จานวนนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2548 เพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่ 2/2547 จานวน 102
คน คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 6.25 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการจัดการการเรียนการสอนสาขาวิชานี้และการ
เป็นที่ยอมรับจากสังคม ต่อมาในปี พ.ศ 2551 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่เติบโตขึ้นตามสภาวการณ์ของโลกและต้องการตลาดแรงงาน
ด้านการท่องเที่ยว และในปี พ.ศ. 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีการจัดการเรียนการสอนใน 2 แขนงวิชา คือ
แขนงวิชาการท่องเที่ยว และแขนงวิชาการโรงแรม เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์โลก ที่ตลาดด้านการท่องเที่ยวและบริการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วยสาขาวิชาทางด้านภาษา การท่องเที่ยว
และวิชาศึกษาทั่วไป ศาสตร์ทางด้านภาษา และด้านการท่องเที่ยว เป็นฐานความรู้ (Knowledge Base) ที่สาคัญที่เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและเสริมสร้างการพัฒ นาที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่เพิ่ม
รายได้หลักให้ประเทศและเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศสู่สังคมโลก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นหมวดวิชาที่มุ่ งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม สามารถนาความรู้
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6

ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ จากแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ตอนหนึ่ง กล่าวคือ อุดมศึกษาต้องตระหนักว่า การอุดมศึกษาอนาคตเป็นทั้ง “การ
เตรียมคนเข้าสู่ ชีวิตและการปรับ แต่งคนเข้าสู่ งาน” นอกจากความรู้เทคนิควิชาชีพแล้ว รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา
“ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ทั้งในลักษณะหลั กสูตรเพิ่มเติม จน
การปรับปรุงสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์เต็มรูปแบบ ดังนั้น การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงมีความสอดคล้องอย่างยิ่งตามแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี
ความเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ที่องค์ความรู้ (สาขาวิชา) ที่หลากหลาย ไม่ใช่หน่วยงาน (คณะ) จานวนมาก แต่การแยกองค์
ความรู้ (สาขาวิชา) ที่เป็นศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) มาเป็นหน่วยงานคณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ ย่อม
ทาให้คณะศิลปศาสตร์ สามารถบรรลุปัจจัยการผลิตทุกชนิดไม่ว่า คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ หรือความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร ซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้ ให้เป็นตัวขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่มีความแตกต่างนั้นสู่กระบวนการผลิต
ให้ได้ผลผลิต คือ บัณฑิตศิลปศาสตร์ที่พึงประสงค์ และผลลัพธ์คือสังคมไทย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะ
ยาว
สถานที่ตั้ง
คณะศิล ปศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลตะวัน ออก วิท ยาเขตจักรพงษภูว นารถ ตั้งอยู่เลขที่
58 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงรั ช ดาภิ เษก เขตดิ น แดง กรุ ง เทพมหานคร 10400 โทรศั พ ท์ 02692 2360 -4
โทรสาร 0-2277 3693 www. http://la.cpc.ac.th/
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะศิลปศาสตร์

คณบดี
คณะกรรมการอานวยการ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผน

สานักงานคณบดี

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

สาขาวิชาภาษา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

สาขาวิชาศึกษา
ทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป
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วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปรัชญา (Philosophy)
ศิลปศาสตร์ พัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม นาชาติพัฒนา
ปณิธาน (Pledge)
สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นาด้านด้านภาษา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม การกีฬา
วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์ กรชั้ น น าในการผลิ ต บั ณ ฑิ ตนั กปฏิ บั ติด้ านภาษา อุต สาหกรรมการท่ องเที่ย วและโรงแรม การกีฬ า
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม บนพื้นฐานวิชาการที่เข้มแข็ง ด้วยทักษะทางภาษาที่ดีพร้อมเทคโนโลยีที่รู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อยุคและสมัยของธุรกิจการบริการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของสังคม มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพในศาสตร์แห่งการบริการที่เป็นเลิศและพื้นฐานความเป็นคนดี
2. มุ่ ง สร้ า งสรรค์ งานวิ จั ย ประยุ ก ต์ ที่ ใช้ ในการพั ฒ นา พื้ น ฐานการศึ ก ษา วิ ช าชี พ และระบบการบริ ห ารจั ด การ
ภาคอุตสาหกรรมการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมให้มีความทัดเทียมในภาวการแข่งขันแก่ชุมชนและสังคมด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและสนองความต้องการของประชาชนและการทางาน
ขององค์กรต่าง ๆ
4. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
5. จัดการองค์กรให้ดีตามหลักธรรมมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์
2. การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on
3. พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ
Thailand 4.0
4. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน
5. สืบสานทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย
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ข้อมูลทั่วไปของคณะ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีการดาเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยยึดแนวดาเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ ตามพันธกิจหลัก คือ
1. งานจัดการเรียนการสอน
2. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
3. งานบริการทางวิชาการแก่สังคม
4. งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. งานบริหารจัดการ
- หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีจานวนหลักสูตรที่เปิด
สอนทั้งหมด 2 หลักสูตร แบ่งตามระดับการศึกษา ดังนี้
ระดับการศึกษา
จานวนหลักสูตร

ปริญญาตรี
2

ปริญญาโท
-

รวมทั้งหมด
2

ตารางที่ 1-1 แสดงหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนจาแนกตามระดับการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
คณะ/ระดับการศึกษา

ปริญญา

หลักสูตร/สาขาวิชา

คณะศิลปศาสตร์ (จานวน 2 หลักสูตร)
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์บัณฑิต

จานวนปีของ
หลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ปี 2561
ปี 2561

ข้อมูลจาก : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
- นักศึกษา
- จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) = 759.22 คน
- อาจารย์ประจาตามเกณฑ์สกอ. ทั้งสิ้น 39 คน (ลาศึกษาต่อ 4 คน /ปฏิบัติงานจริง 35 คน)
- อัตราส่วน อาจารย์ประจาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTEI) : FTES = 21.09:1
ข้อมูลเพิ่มเติม
- จานวนนักศึกษาจริงทั้งหมด 450 คน
- อาจารย์ผู้สอนจานวนทั้งสิ้น 39 คน (ลาศึกษาต่อ 4 คน / ปฏิบัติราชการจริง 35 คน)
- อัตราส่วน อาจารย์ (คน) : นักศึกษา (คน) โดยรวม = 21.09:1
ข้อมูล FTES จาก : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์

9

ตารางที่ 1-2 จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดจาแนกตามระดับการศึกษารายสาขาวิชา ประจาปีการศึกษา 2562
จานวนนักศึกษา (คน)
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารสากล
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
(แขนงการท่องเที่ยว)
(แขนงการโรงแรม)
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งหมด

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

196

-

196

-

-

-

195
59

195
59

235

450

ข้อมูล จาก : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
- บุคลากร
-อาจารย์ประจาตามเกณฑ์การคานวณ สกอ. จานวนทั้งสิ้น 39 คน
(ลาศึกษาต่อ 4 คน / ปฏิบัติงานจริง 35 คน)
-อาจารย์ผู้สอน จานวนทั้งสิ้น 39 คน (ลาศึกษาต่อ 4 คน / ปฏิบัติงานจริง 35 คน)
ข้อมูลบุคลากรแบ่งเป็นประเภทโดยสรุป ดังนี้.ลาดับ

1
2
3
4
5

ประเภท
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาแหน่งวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี/โท
รวมอาจารย์ประจา
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จานวน

ลาศึกษาต่อ

ปฏิบัติงานจริง

7
29
3

4
-

7
25
3

39

4

35

10

อัตราส่วนตามคุณวุฒิ และ อัตราส่วนตาแหน่งทางวิชาการ สรุปได้ดังนี้.จานวน
อัตราส่วนวุฒิ
อัตราส่วน ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ปริญญา
ผู้ช่วย
รอง
ปริ
ญ
ญาเอก
ปริ
ญ
ญาตรี
อาจารย์
ศาสตราจารย์
ประจา
โท
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
13

23

2

2

-

-

แสดงข้อมูลอาจารย์จาแนกตามวุฒิการศึกษา : ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
(คน)
ปริญ ปริญ ปริญ
ญา ญา ญา
รวม
เอก โท ตรี

คณะ

คณะศิลปศาสตร์
ข้าราชการ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

สัดส่วนวุฒิ
การศึกษา
ปริญญาเอก:
ปริญญาโท:
ปริญญาตรี

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ (คน)
รวม

อ.

ลาศึกษาต่อ
สัดส่วนตาแหน่ง
(คน)
วิชาการ
ใน
ศ อาจารย์ : ผศ. : รศ.
ต่าง
ผศ. รศ.
ประเท
: ศ.
.
ประเทศ
ศ

7

2

5

-

1:2:0

7

5

2

-

-

0:1:0:0

-

-

27

13

23

-

1:5:0

27

31

-

-

-

1:0:0:0

2

2

1

2
2

3
39

3
39

-

-

-

2

-

-

2

2

3
39

15

29

หมายเหตุ อาจารย์ประจาหลักสูตร หมายถึง อาจารย์สัญญาจ้างประจาหลักสูตร

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ มีนาคม 2563

บุคลากรสายสนับสนุน
ประเภท
บุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

วุฒิการศึกษา (คน)
ต่ากว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
3
1
1
5
1
8
1

รวม
ป.เอก
-

4
6
10

ข้อมูลจาก : กองบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ มีนาคม 2563
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งบประมาณ งบประมาณประจาปี ปีปัจจุบันได้รับงบประมาณ เป็นหมวดเงินเดือน ,ค่าจ้างประจา, ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ , ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง , งบรายจ่ายอื่น, งบเงินอุดหนุน และที่ไม่ได้รับเลยคือ ค่าจ้างชั่วคราว
รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 – 5 แสดงงบประมาณประจาปีของคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 จาแนกตาม
ประเภทรายจ่าย
ปีงบประมาณ
ประเภทรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น
ค่าเสื่อมราคา
รวมค่าเสื่อมราคา
งบดาเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)

พ.ศ. 2561
(ปีที่แล้ว)

พ.ศ. 2562 (ปีปัจจุบนั ข้อมูล ณ วันที่ … )

2,163,500.00
6,497,400.00
0.00
637,200.00
560,600.00
9,858,700.00

จัดสรร
2,163,500.00
6,330,600
156,400.00
558,600.00
9,209,100.00

เบิกจ่าย
2,163,500.00
4,372,288.80
150,365.00
529,480.00
7,215,633.80

9,858,700.00

9,209,100.00

7,215,633.80

หมายเหตุ - ยอดจัดสรรเป็นยอดที่ได้รับจริงจากสานักงบประมาณ (รวมจัดสรรเพิ่มระหว่างปีและเป็นรายการที่มกี ารโอนเปลี่ยนแปลงแล้ว)
- รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสื่อม

งบประมาณเงินรายได้ เป็นงบประมาณที่มหาวิทยาลัย จัดสรรให้กับหน่วยงานในสังกัด โดยเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบไว้ในตาราง ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 – 6 แสดงงบประมาณผลประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2563 จาแนก
ประเภทรายจ่าย ของ คณะศิลปศาสตร์
ประเภทรายจ่าย
งบเงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่น ๆ
งบกลาง
เงินสมทบสถาบัน
รวมทั้งสิ้น
ค่าเสื่อมราคา
รวมค่าเสื่อมราคา
งบดาเนินการทั้งสิ้น (หักงบลงทุน)

พ.ศ. 2561
(ปีที่แล้ว)
7,000
637,200.00
279,200.00

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ปีปัจจุบนั ข้อมูล ณ วันที่ … )
จัดสรร
เบิกจ่าย
7,000.00
4,708.00
156,400.00
150,365.00
279,200.00
-

923,400.00

442,600.00

155,073.00

923,400.00

442,600.00

155,073.00

หมายเหตุ - รวมงบลงทุนไม่รวมค่าเสือ่ ม

ข้อมูลจาก :: กองคลัง ข้อมูล เมื่อ
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บทที่ 2 ส่วนสาคัญ

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์
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มาตรฐานและจานวนตัวบ่งชี้คุณภาพตามเกณฑ์สกอ.
ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีการศึกษา 2562
องค์ประกอบ
1. คุณภาพบัณฑิต (6 ตัวบ่งชี้)

2. การวิจัย (3 ตัวบ่งชี)้

3. การบริการวิชาการ
(1 ตัวบ่งชี)้
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(1 ตัวบ่งชี)้
5. การบริหารจัดการ
(2 ตัวบ่งชี)้

ตัวบ่งชี้
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ผลลัพธ์)

ผู้กากับดูแล
อ. วสันต์ รัตนากร
อ.รุจิรา เจริญสวัสดิ์
อ. ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก (ปัจจัย อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
นาเข้า)
น.ส.สุพัตรา แป้นเพชร์
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
(ปัจจัยนาเข้า)
น.ส.สุพัตรา แป้นเพชร์
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อ. ดร. สิรินทร์ สว่างวรรณ
อาจารย์ประจา (ปัจจัยนาเข้า)
ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัย
ปกรณ์
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อ. ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ
(กระบวนการ)
ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัย
ปกรณ์
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กระบวนการ) อ. ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ
ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัย
ปกรณ์
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรือ อ.วสันต์ รัตนากร
งาน สร้างสรรค์ (กระบวนการ)
อ.สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปัจจัย
อ.วสันต์ รัตนากร
นาเข้า)
ผศ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
อ.วสันต์ รัตนากร
(ผลลัพธ์)
อ.สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (กระบวนการ)
อ.วสันต์ รัตนากร
อ.ประติมา ทองเจือ
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อ.ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ
(กระบวนการ)
อ.พชรมณ บุญแสน
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
(กระบวนการ)
5.1.1 การพัฒนาแผน
อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
น.ส.สุพัตรา แป้นเพชร์
นายพุทธิพงษ์ ผ่องอาไพ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์
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5.1.2 การเงิน
5.1.3 การบริหารความเสี่ยง
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล
5.1.5 การจัดการความรู้

5.1.6 การพัฒนาบุคลากร
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน
5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (กระบวนการ)
6.ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 6.1ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 1ผลลัพธ์ผเู้ รียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
จากแผนพัฒนาคณะ
Hands on, Mind on และ Heart on
6.2 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการการเรียน
การสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับ Thailand 4.0
6.3 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการ
บริการวิชาการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน
6.4 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 4 ด้านศิลป
วัฒนธรรมและความเป็นไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
สืบสานทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความเป็นไทย
6.5 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 5 ด้านการ
บริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดย
ใช้ITแบบรวมศูนย์

อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
นายพุทธิพงษ์ ผ่องอาไพ
อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
น.ส.พิชญธิดา หล้าบา
ผศ.ดร. คณาธิป
จิระสัญญาณสกุล
อ. วสันต์ รัตนากร
อ. สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
น.ส.นฤมล อภัยพลชาญ
อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
น.ส.สุพัตรา แป้นเพชร์
อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
น.ส.พิชญธิดา หล้าบา
อ.ดร. ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
อ.รุจิรา เจริญสวัสดิ์
อ. วสันต์ รัตนากร
อ.รุจิรา เจริญสวัสดิ์
อ. ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
อ.วสันต์ รัตนากร
อ.สิทธิชัย สุขธรรมสถิต

อ.วสันต์ รัตนากร
อ.ประติมา ทองเจือ

อ.ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ
อ.พชรมณ บุญแสน

อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
น.ส.สุพัตรา แป้นเพชร์

รวมตัวบ่งชี้ระดับคณะ 13 ตัวบ่งชี้
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้: ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ : เท่ากับ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

=

จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

6.43

= 3.22

2

ผลการดาเนินงาน .คณะศิลปศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีจานวน 2 หลักสูตร โดยมีผลการประมิน
ระดับหลักสูตรดังนี้.องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับ
3.
มาตรฐาน
2. บัณฑิต นักศึกษา 4. อาจารย์
(ผ่าน /
ไม่ผ่าน)

หลักสูตร

1.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล
2. การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
รวม

5. หลักสูตร
การเรียน
การสอน
การ
ประเมิน
ผู้เรียน

6. สิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้

ค่าเฉลี่ยผล
การประเมิน
หลักสูตร

ผ่าน

2.73

3.00

3.22

3.50

3.00

3.16

ผ่าน

3.12

3.33

3.44

3.25

3.00

3.27
3.22

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ค่าเฉลี่ย)
3.51

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63)
ผล
3.22

คะแนน
3.22







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการ
62LAC1.1-001 รายงานผลการตรวจประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล
62LAC1.1-002 รายงานผลการตรวจประเมิน หลั กสู ต รศิ ล ปศาสตร์บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการท่ องเที่ย วและการ
โรงแรม

จุดเด่น
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
3.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
3.

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์ วสันต์ รัตนากร
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
อาจารย์รุจิรา เจริญสวัสดิ์

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์

ตาแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ:
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
=

X 100

จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

=

13 X 100 =
39

33.34

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5
= ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5

= 33.34 X 5 =
40

4.17

ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้.
ข้อมูลพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ การ
เพื่อการ ท่องเที่ยว
สื่อสาร
สากล

จานวนอาจารย์ประจา
- ปฏิบัติงานจริง
- ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจามี
คุณวุฒิปริญญาเอก
รวม

สาขาวิชา
ศึกษา …….. ……..
ทั่วไป

รวม
……..

……..

……..
คณะ

15
13
2
2

10
10
7

14
12
2
4

39
35
4
13

15

10

14

39
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
ร้อยละ4.17
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC1.2-001

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63)
ผล
33.34

คะแนน
4.17







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการ
แบบรายงานอาจารย์ประจาของคณะศิลปศาสตร์

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน น.ส.สุพตั รา แป้นเพชร์

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์

ตาแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
รักษาราชการหัวหน้าสานักงาน
คณบดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน :
เกณฑ์เฉพาะกลุ่มข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ:
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

=

X 100

2 X 100
39

=5.13

5.13 X 5
60

=0.43

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ X 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

=

ผลการดาเนินงาน :
ในปีการศึกษา 2562 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้.ข้อมูลพื้นฐาน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- ปฏิบัติงานจริง
- ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

รวม

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล

การ
ท่องเที่ยว

ศึกษา
ทั่วไป

15
13
2
15

10
10
10

14
12
2
14

39
35
4
39

-

-

2

2
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... ... ... ... ...

คณะ
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จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
รวม
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

-

-

-

-

-

-

15

10

12 เดือน
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63)
ผล
5.13

14

39

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน






คะแนน
0.43

ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ0.43
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการ
62LAC1.2-001 แบบรายงานอาจารย์ประจาของคณะศิลปศาสตร์

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน น.ส.สุพตั รา แป้นเพชร์

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์

ตาแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักงาน
คณบดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ :

ปัจจัยนาเข้า

เกณฑ์การประเมิน :
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนดเป็นคะแนน 5
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่าง
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนาค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กาหนด
เป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่
เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ

สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า:
1. คานวณคาหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจาก
นักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม–ถอน) โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
SCH = Σnici
เมื่อ
ni= จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci= จานวนหน่วยกิตของวิชาที่i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีเพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์
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สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
สัดส่วนจานวน
นักศึกษาเต็ม
กลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
เวลาต่อ
อาจารย์ประจา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- แพทย์ศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3.วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ผังเมือง
5. เกษตรป่าไม้และประมง

8:1
4:1
6:1
20:1
20:1
8:1
20:1

สัดส่วนจานวน
นักศึกษาเต็ม
เวลาต่อ
อาจารย์ประจา

6. บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชีการ
จัดการการท่องเที่ยวเศรษฐศาสตร์

25:1

7. นิติศาสตร์
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง – สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจานวนนักศึกษาต่อจานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0
คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ = 5 -

(ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4

ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้.ข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา 2562
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63)
759.22
759.22
35
21.09 : 1
23

ข้อมูลพื้นฐาน
(Common Data Set)
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง
(ที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ)

สาขา

รวม

SCH

FTES

จานวน
อาจารย์
ประจาเต็ม
เวลา

27,332

759.22

35

ปีการศึกษา 2562
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63)
21.09 : 1

FTES รวม
ต่ออาจารย์
ประจา

FTES ที่
สกอ.
กาหนด

ค่าความแตกต่างระหว่าง FTES ต่อ
อาจารย์ประจาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนที่
ได้

21.09:1

25:1

-15.64

5.00

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
5.00

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63)
ผล
21.09 : 1

คะแนน
5.00







ต่ากว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC1.4-001
อ้างอิง 62LAC1.2001

รายการ
ตารางจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2562
แบบรายงานอาจารย์ประจาของคณะศิลปศาสตร์

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์ ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์

ตาแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : การบริการนักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการดาเนินงาน) และ
อธิบายการดาเนินงาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึ กษาในคณะศิลปศาสตร์ ในปีการศึกษา
2562 ดังนี้
1. การให้คาปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
1) คณะศิลปศาสตร์มีคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (62LAC1.5-001) เพื่อให้คาปรึกษานักศึกษา ด้านวิชาการ
วิช าชีพ ส่ ว นตัว และสั งคม พร้อมทั้งระบุ ห น้ าที่ของอาจารย์ที่ ปรึกษาที่ชั ด เจนลงในคาสั่ งคณะศิล ปศาสตร์ โดย
กาหนดให้อาจารย์ 1 คน รับผิดชอบนักศึกษาไม่เกิน 25 คน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาให้ นักศึกษา
รับทราบผ่านทางระบบทะเบียนนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถติดต่อนักศึกษาได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรือผ่าน
การส่งข้อความในระบบทะเบียนออนไลน์
2) คณะศิลปศาสตร์จัดหาคู่มือการใช้ระบบการให้คาปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี (62LAC1.5-002) ซึ่งจัดทา
โดยเจ้าหน้ าที่แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เพื่อเป็นแนวทางการให้
คาปรึกษา/แนะนาแก่นักศึกษา
3) คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์มีการกาหนดช่วงเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา (62LAC1.5-003) ในวันและเวลาที่
อาจารย์ไม่มีรายวิชาสอน เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดสรรเวลาให้นักศึกษาในความดูแลเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาใน
เรื่องต่าง ๆ
4) คณะศิลปศาสตร์ได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มช่องทางการให้คาปรึกษา โดยการจัดทา Facebook กลุ่ม หรือ Line
กลุ่ ม (62LAC1.5-004) เพื่อให้ นั กศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในกรณี ที่นักศึกษามีปั ญหา
เร่งด่วน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาติดภารกิจไม่สะดวกในการให้คาปรึกษาที่มหาวิทยาลัย
2. การจัดโครงการให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562 (62LAC1.5-005)
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมจุลจักรพงษ์ อาคาร 5 ชั้น 10 เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจระบบการ
เรียนการสอน การตัดเกรด คุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์
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3. การให้คาปรึกษาของฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ โดย
นักศึกษาสามารถขอรับบริการได้ทั้งที่หน่วยงานโดยตรงและช่องทางอื่นๆ ดังนี้
1. การขอรับบริการที่กลุ่มงานภายในฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการ ดังนี้
1.1 งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา มีการให้บริการดังนี้
1.1.1 การให้คาปรึกษาด้านทหาร เช่น การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การขอผ่อนผัน การฝึกภาคสนาม
ฯลฯ
1.1.2 การให้บริการด้านประกันอุบัติเหตุ
1.1.3 การให้ บ ริ ก ารด้ า นการรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น และการให้ ค าแนะน าเรื่ อ งสุ ข ภาพอนามั ย ของ
นักศึกษา และบุคลากร
1.1.4 การให้บริการด้านการให้คาปรึกษาด้านทุนการศึกษา
1.2 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีการให้บริการดังนี้
1.2.1 การให้ คาปรึกษาทางด้านอาชีพ ทั้งงานเต็มเวลาหลั งจากจบการศึกษา และงาน part-time ใน
ระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
1.2.2 การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรต่างๆ
1.2.3 การให้คาปรึกษาเรื่องส่วนตัว สังคม บุคลิกภาพ และการชีวิต
1.3 งานกิจกรรมนักศึกษา มีการให้บริการดังนี้
1.3.1 ให้คาปรึกษาด้านกิจกรรมของนักศึกษา เช่น สโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ
2. การขอรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์จัดไว้ให้บริการ ได้แก่ 1) เว็บไชต์ คณะศิลปศาสตร์
www.cpc.ac.th/liberal (62LAC1.5-006) ที่ ให้ บริก ารข้อ มูล ข่าวสารกิ จกรรม พร้อมทั้ งระบุ ห มายเลขโทรศัพ ท์
สาหรับติดต่อสอบถามข้อมูล หรือขอใช้บริการ 2) Facebook Page : คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ (62LAC1.5-007) 3) Facebook Page : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
(62LAC1.5-008) โดยทั้ง 2 Page มีบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา รวมถึงการให้คาปรึกษาโดยอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ผ่านการสนทนาในกล่องข้อความ
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ให้บริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา ข่าวสารแหล่งงานจาก
ภายนอก ดังนี้
1) กิจกรรมเสริมหลักสูตร แบ่งประเภทกิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจ กรรมบั งคับ มี 2 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาทุกคน ทุกหลักสู ตร ต้องผ่านการอบรม
ได้แก่
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์
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1.2 กิจกรรมบังคับเลือก คือ กิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม แต่นักศึกษาสามารถเลือกกิจกรรมที่จะ
เข้าร่วมได้ ตามที่มหาวิทยาลัย/วิทยาเขตหรือคณะที่นักศึกษาสังกัด ประกาศกาหนด ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม ได้แก่
- พิธีไหว้ครู
- วันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
- กีฬาภายในวิทยาเขต อินทนิลเกมส์
- โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์สู่สถานประกอบการ
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1.3 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม คือ กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถ เลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ความถนัด
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย จานวนไม่น้ อยกว่า 5 กิจกรรม ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ได้รับความเห็ นชอบจาก
หน่วยงานกิจการนักศึกษาที่สังกัด ได้แก่
1.3.1 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึก สาธารณะ ความมีวินัย ความมีจรรยาบรรณ
1.3.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางสังคม ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ และเสริมสร้างสมรรถนะ
ความเป็นสากล ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้นา การพัฒนาบุคลิกภาพ การเปิดโลกทัศน์สู่ประชาคมนานาชาติ
ทักษะทางการสื่อสาร ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะมนุษยสัมพันธ์
1.3.3 กิจกรรมสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจในสถาบัน
1.3.4 กิจกรรมสร้างเสริม ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม ความเป็นประชาธิปไตย การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติภายใต้ความหลากหลายและความแตกต่างทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม การอนุรักษ์มรดกทาง
ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีที่ดีงาม
1.3.5 กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาสุ ข ภาพทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ รวมทั้ ง กิ จ กรรมสร้ า งเสริ
สุนทรียภาพ การดนตรีและนันทนาการ
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมเลื อกเข้าร่วม จะต้องมีระยะเวลาดาเนินการ ไม่ต่ากว่า 3 ชั่วโมง จึงจะ
นับเป็น 1 กิจกรรม
2) ประกาศแหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานในช่องทางต่างๆ ดังนี้
- เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ www.cpc.ac.th/liberal (อ้างอิง 62LAC1.5-006)
- Facebook Page : คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (อ้างอิง62LAC1.5-007)
- Facebook Page : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ (อ้างอิง 62LAC1.5-008) โดยมี
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทาการอัพเดทข้ อมูลข่าวสารให้ทันสมัย และให้คาปรึกษาผ่านกล่องข้อความของทั้ง 2 Page
หากนักศึกษาติดต่อเข้ามาผ่านกล่องข้อความ
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะศิลปศาสตร์และสานักงานวิทยาเขตฯ (62LAC1.5-009)
- เว็บไซต์ www.cpc.ac.th (62LAC1.5-010)
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 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรม/โครงการ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาให้กับ
นักศึกษา ในการเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมั่นใจ ดังนี้
1. คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตคณะศิ ลปศาสตร์สู่สถานประกอบการ (62LAC1.5-011)
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อนักศึกษาจะได้นาความรู้ความสามารถไปใช้ในสถานประกอบการจริง
2. คณะศิ ล ปศาสตร์ จั ด โครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาคณะศิ ล ปศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 25 62
(62LAC1.5-012) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมประชานารถ อาคาร 9 ชั้น 2 เพื่อให้นัก ศึก ษามีโ อกาส
พัฒนาบุคลิกภาพพร้อมเข้าสู่โลกของงาน ตลอดจนเข้าใจสภาพแวดล้อมในการทางานได้อย่างเหมาะสม
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
จากการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดบริการให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
พบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ - โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ (62LAC1.5-013)
1) ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
2) ด้านการจัดบริการคาปรึกษาทางวิชาการ
3) ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ได้นาผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดบริการให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจาปี
การศึ ก ษา 2562 เข้ าที่ ป ระชุ ม ในการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะศิ ล ปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วั น ที่ 3
กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาการให้บริการการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (62LAC1.5-014)
โดยมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้
1. เพิ่มอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก หรือช่องทางบริการอื่นเพิ่มเติม
2. ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด ขั้นตอน ตาราง ปฏิทินในการบริการด้านต่าง ๆ ให้จัดเจน ทั้งหน้าสานักงานและ
บนพื้นที่ออนไลน์
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า
1. คณะศิล ปศาสตร์และสานั กงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสาร ทั้งภายนอกและภายในให้แก่ศิษย์เก่า โดยนาข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
- Facebook Group : ชมรมศิ ษ ย์ เก่ า คณะศิ ล ปศาสตร์ วิ ท ยาเขตจั ก รพงษภู ว นารถ ได้ ม อบหมายให้ ว่า ที่
ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ ดาเนินการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น สาระความรู้ใหม่
ข่าวสารการจัดฝึกอบรม ข่าวสารการรับสมัครงาน รวมไปถึง ข่าวสารของศิษย์เก่าด้วยกัน เป็นต้น (62LAC1.5-015)
- Facebook : สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (62LAC1.5-016)
- เว็บไซต์ศิษย์เก่าวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ http://www.cpc.ac.th/alumni/ (62LAC1.5-017)
- Facebook Page : คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (อ้างอิง 62LAC1.5-007)
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC1.5-001
62LAC1.5-002
62LAC1.5-003
62LAC1.5-004
62LAC1.5-005
62LAC1.5-006
62LAC1.5-007
62LAC1.5-008
62LAC1.5-009
62LAC1.5-010
62LAC1.5-011
62LAC1.5-012
62LAC1.5-013
62LAC1.5-014
62LAC1.5-015
62LAC1.5-016
62LAC1.5-017

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63)
ผล
6 ข้อ

คะแนน
5







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการ
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือการให้คาปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
การกาหนดช่วงเวลาให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ช่องทางการให้คาปรึกษาผ่าน Social network
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
เว็บไชต์ คณะศิลปศาสตร์ www.cpc.ac.th/liberal
Facebook Page : คณะศิลปศาสตร์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Facebook Page : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะศิลปศาสตร์และสานักงานวิทยาเขตฯ
เว็บไซต์ www.cpc.ac.th
โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์สู่สถานประกอบการ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
สรุปผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดบริการให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
Facebook Group : ชมรมศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Facebook Page : สมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
เว็บไซต์ศิษย์เก่าวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ http://www.cpc.ac.th/alumni/
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จุดเด่น
1. มีจานวนบุคลากรภายในคณะเพียงพอต่อการให้การดูแลและให้การปรึกษาแก่นักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไปไม่สามารถให้คาปรึกษา เรื่องของโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละ
สาขาวิชาได้อย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ศึกษาคู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบให้ตรงตามปีการศึกษาของนักศึกษาที่รับผิดชอบ
2. อาจารย์ที่ปรึกษาควรมี มคอ. 2 ของหลักสูตรที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อจะได้เข้าใจโครงสร้างรายวิชา
เพื่อจะได้ให้คาปรึกษาด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์ ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
ผลการดาเนิ นงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการดาเนินงาน)
 1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีการประชุมทบทวนแผนพัฒนานักศึ กษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2562 (62LAC1.6-001) โดยมีคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมในการประชุม เพื่อระดม
ความคิดในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒ นาสติปัญญา
สังคม อารมณ์ ร่างกายตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยใช้งบประมาณสโมสรนักศึกษาฯ จานวน 7 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้
(62LAC1.6-002(1)-(2))
1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และบุคลิกอุปนิสัยสอดคล้องกับสังคมในศตวรรษที่ 21 และ ไทย
แลนด์ 4.0
2. เพื่อพัฒนา Soft Skills ที่บูรณาการกับ Hard Skills อย่างสมดุล
3. เพื่อเป็นกลไกกากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนานักศึกษาอย่างครบถ้วนทุกประเภท
กิจกรรม
มีการกาหนด กลยุทธ์ ตัวชี้วดั การดาเนินงาน ดังนี้
กลยุทธ์
1. พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย (หน่วย)
1. จานวนโครงการที่มีการให้ความรู้ ทักษะและ
1 โครงการ
บุคลิกอุปนิสัยสอดคล้องกับสังคมในศตวรรษที่ 21
และไทยแลนด์ 4.0
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ทักษะ และ
ร้อยละ 80
บุคลิกอุปนิสัยสอดคล้องกับสังคมในศตวรรษที่ 21
และไทยแลนด์ 4.0
3. ระดับความรู้และความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยว
ระดับ 3
กับการพัฒนา Soft Skills ที่บูรณาการกับ Hard
Skills
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4. จานวนครั้งของการกากับติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนานักศึกษาอย่างครบถ้วนทุก
ประเภทกิจกรรม

1 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กลยุทธ์
โครงการ
TQF 5 ด้าน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ฯ
มทร.ตะวันออก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
1. พัฒนา
1. โครงการวันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ


นักศึกษา
ประจาปี 2562
อย่าง
2. โครงการศิษย์อาลาครู รุ่น 15


สร้างสรรค์ 3. โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน

  
 
ให้เป็น
ด้านวิชาการภายนอกสถาบัน
บัณฑิตที่พึง 4. โครงการอาสาสอนภาษาให้น้อง 62


  

ประสงค์
5. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา


 
ของสังคม
พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 14
6. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา


 
อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 22
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF 5 ด้าน)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ มทร.ตะวันออก
1. มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นา และมีจิตสาธารณะ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริต มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. มีทักษะการสื่อสาร ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตมิ ีความรู้ในทักษะวิชาชีพ อดทน สู้งาน และใฝ่รู้
5. มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์
6. มีความสามารถในการแข่งขัน หรือความเป็นสากลทางวิชาการ

และแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานี้ได้รับการเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้ง
ที่ 1/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 - (62LAC1.6-003)
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 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ ฯ ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ 5 ประการ
ประกอบด้วย
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ โครงการศิษย์อาลาครู รุ่น 15 และ โครงการวันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
ประจาปี 2563
2. ด้านความรู้ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการภายนอกสถาบัน และ โครงการ
สานสัมพันธ์พี่น้องศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 กิจกรรมย่อยที่ 3 พี่สอนน้อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการภายนอกสถาบัน
4. ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ โครงการศิ ล ปศาสตร์อ าสา
โครงการการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 14 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอินทนิล
เกมส์ ครั้งที่ 22 และ โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 กิจกรรมย่ อย
ที่ 1 เชื่ อมสั มพั น ธ์พี่ น้ องศิล ปศาสตร์ กิ จกรรมย่ อยที่ 2 ประกวดดาวเดือ น ประจ าปี 2563 และ
กิจกรรมย่อยที่ 5 Freshy Day
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2563 กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพสาหรับผู้นานักศึกษา
(62LAC 1.6-004) (หน้าสุดท้าย)
 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ดังนี้
มีการส่งเสริมให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ โดยการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ประจาปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผน เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องจุลจักรพงษ์ อาคาร 5 ชั้น 10 โดยให้ ความรู้ใน
การวางแผนการเรีย น การประเมิน ผลการเรี ยนแต่ล ะครั้ง เพื่อปรับปรุงแนวทางการเรียนของนักศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามกระบวนการ PDCA ของงานประกันคุณภาพการศึกษา
(62LAC 1.6-005)
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 4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
คณะศิลปศาสตร์มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป ดังนี้
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา2562 โดยสรุปผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ช่วงเวลา
ดาเนินงาน

ด้าน คุณธรรม จริยธรรมจานวน 2 โครงการ
1 โครงการวันเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
ประจาปี 25๖2
13 มิ.ย. 62
2 โครงการศิษย์อาลาครู รุ่น 15
6 มี.ค. 63
ด้าน ทักษะความรู้จานวน 1 โครงการ

งบประมาณ
แผน

ผล

2,000
1,500

2,000
1,500

1

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขัน
13-14 ก.พ.
13,000
10,500
ด้านวิชาการภายนอกสถาบัน
63
ด้าน ทักษะทางปัญญา จานวน 1 โครงการ
1 โครงการอาสาสอนภาษาให้น้อง 62
12 ส.ค.62
34,500
34,400
ด้าน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จานวน 2 โครงการ
1 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
18 - 23 พ.ย.
76,000
76,000
พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 14
62
2 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
17 ก.พ.63
17,000
17,000
อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 22
3.

โครงการศิลปศาสตร์อาสา

จานวน
ผู้เข้าร่วม

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ

ร้อยละ

16๐ คน
87 คน

4.4
4.48

88.11
72

40 คน

4.3

85.3

105 คน

4.5

91

45 คน

4.5

๙1

200 คน

4.98

96.65

ไม่ ได้ ดำเนินกำรด้ วยภำวะโรคระบำด covid 19

ด้าน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 โครงการ
1 ความพึงพอใจโดยรวม
144,000
141,400
637 คน

4.41

88.38

ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโดยสรุป ดังนี้
การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจาปีการศึกษา 2552 ได้ดาเนินการจัดโครงการบรรลุตามแผนและปฏิบัติโครงการได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีบาง
โครงการที่หลุดออกไปจากแผนเนื่องจาก ภาวะโรคระบาด โควิด 19 และยังไม่มีโครงการที่ตอบด้าน ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้มีการประเมินผลความสาเร็จและนา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินกิจกรรมมาปรับปรุงการดาเนินงาน คือการกาหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563 (62LAC 1.6-006)
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 5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรม โดยในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีแผนการจัดโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ และดาเนินการแล้ว คิดเป็น
ร้อยละ 100 และสโมสรนักศึกษาฯมีแผนการจัดโครงการ ทั้งสิ้น 7 โครงการ ดาเนินการแล้ว 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 57 มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ (อ้างอิง
62LAC1.6-006)
วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (หน่วย)
แผน
ผล
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ การผลิตบัณฑิต 1. จานวนโครงการที่มีการให้ความรู้
1
3
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทักษะ
และพัฒนา
ทักษะ และบุคลิกอุปนิสัย สอดคล้องกับ โครงการ โครงการ
และความคิดที่สอดคล้องกับสังคมใน นักศึกษาให้เป็น สังคมในศตวรรษที่ 21 และ ไทยแลนด์
ศตวรรษที่ 21 และ ไทยแลนด์ 4.0 นักปฏิบัติ
4.0
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Soft Skills ระดับประเทศ 2 ร้อยละของนักศึกษามีความรู้ทกั ษะ
ร้อยละ ร้อยละ
ที่บูรณาการกับ Hard Skills
และความคิดที่สอดคล้องกับสังคมใน
80
82
ศตวรรษที่ 21 และ ไทยแลนด์ 4.0
เพิ่มขึ้น
พัฒ นาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
3. ร้อยละของระดับการรับรู้และความ ระดับ 3 ระดับ 3
เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพ
เข้าใจของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Soft
Skills ที่บูรณาการกับ Hard Skills
4. จานวนครั้งของการกากับติดตาม
1 ครั้ง 1 ครั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
นักศึกษาอย่างครบถ้วนทุกประเภท
กิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มีการนาผลการประเมินความสาเร็จของวัตถุประสงค์ ของแผน มาประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
ในการประชุมทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562- (อ้างอิง 62LAC1.6001)
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 6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
มีการน าผลการประเมินความสาเร็จของแผน และผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม พร้อม
ข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง การจั ด กิ จ กรรมในปี ก ารศึ ก ษา 25 62 ผ่ า นการประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งคณะ
กรรมการบริ ห ารสโมสรนั กศึก ษา และอาจารย์ที่ป รึกษา ในการประชุมทบทวนแผนพั ฒ นานั กศึก ษา ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ (อ้างอิง 62LAC1.6-001)
1. ให้จัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้ความรู้ ทักษะ และบุคลิกอุปนิสัย สอดคล้องกับสังคมในศตวรรษที่ 21 และ
ไทยแลนด์ 4.0 โดยปรับปรุงกิจกรรมใน โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่สถานประกอบการ
2. ให้ จั ดกิจ กรรมเพิ่ ม ความรู้ ฝึ กทักษะให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายในการเสริมสร้างศั กยภาพบัณ ฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเหมาะสม
กับการพัฒนานักศึกษาตามวัตถุประสงค์ โดยปรับปรุงกิจกรรมใน โครงการปฐมนิเทศเพื่อบัณฑิตพึงประสงค์
โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 256๒ รวมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 - ( อ้างอิง 62LAC1.6-003)
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6 ข้อ
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC 1.6-001
62LAC 1.6-002
62LAC 1.6-003
62LAC 1.6-004
62LAC 1.6-005
62LAC 1.6-006

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63)
ผล
6 ข้อ

คะแนน
5







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการ
รายงานการประชุมทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2562
(1) แผนพัฒนานักศึกษา พ.ศ.2561-2565
(2) แผนพัฒนานักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
แผนกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
รายงานสรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานสโมสรนักศึกษา
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จุดเด่น
1. มีการจัดทาแผนพัฒนานักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพิจารณาขีดความสามารถของฝ่ายต่างๆ และความเป็นไปได้ในการจัดโครงการให้รอบคอบก่อน
นาเสนอโครงการ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. อาจารย์ควรให้ความสาคัญกับกิจกรรม/โครงการที่จัดให้กับนักศึกษาเพราะนอกจากด้านวิชาการ
แล้วนักศึกษาควรมีทักษะในการเข้าร่วมกับผู้อื่นในการทากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. ควรจัดให้มีชั่วโมงว่างในการจัดทากิจกรรมให้ชัดเจน
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อาจารย์ ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์
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หัวหน้างานกิจการฯ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน:
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการดาเนินงาน)และ
อธิบายการดาเนินการตามวงจรคุณภาพ
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
1.1. คณะศิลปศาสตร์ได้ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายและทิ ศ ทางในการบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย ของคณะ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามแผนแม่ บ ทที่ ก าหนดไว้
นอกจากนี้ยังได้ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่นักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์
อีกด้วย
1.2. สถาบันพัฒนางานวิจัย มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจั ดการงานวิจัย โดยคณะศิลปศาสตร์สามารถ
เข้ าถึ งระบบดั งกล่ าวผ่ า นหน้ า เว็ บ ไชต์ ค ณะ และคณะศิ ล ปศาสตร์ได้ น าข้ อ มู ล ด้ า นงานวิจั ย สร้ างระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ผ่าน Google drive ซึ่งประโยชน์ของระบบสารสนเทศนี้ ผู้บริหารคณะฯ
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและบริหารจัดการงานวิจัยของบุคลากรของภายในคณะได้ตลอดเวลา
1.3. คณะกรรมการวิจัยได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย ผ่านทาง application line
(กลุ่มคณะฯ) ผ่านทางอีเมล์ และผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
นอกจากนี้ทางคณะกรรมการวิจัยได้ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยได้เข้าไปใช้ระบบ NRMS ผ่านทางเว็บไซค์
http://nriis.nrct.go.th/ เพื่อติดตามข่าวสารด้านงานวิจัยและเพื่อขึ้นทะเบียนนักวิจัย โดยนักวิจัยยังสามารถ
ค้ น ห างาน วิ จั ย ได้ จ าก ร ะ บ บ ส าร ส น เท ศ ข อ งส ถ า บั น วิ จั ย ข อ งม ห า วิ ท ย า ลั ย ผ่ าน เว็ บ ไซ ต์
http://repository.rmutto.ac.th/xmlui/

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ใหคาปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์เช่นระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)

ในด้านการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์คณะศิลปศาสตร์ มีการสนับสนุนให้มีการ
จัดหาทรัพ ยากรและจั ดหาแหล่ งทรั พยากร ทั้ งห้ องปฏิบั ติการวิจัย แหล่ งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจั ย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจัย โดยมีรายละเอียดการ
ดาเนินงานดังนี้
1. คณะมีห้องปฏิบัติการการวิจัย โดยจัดให้ห้อง 424 อาคาร 4 ชั้น 2 ให้เป็นห้องวิจัยเพื่อให้นักวิจัยได้
ทางาน โดยในห้องปฏิบัติงานวิจัยนี้ได้มีการรวบรวมวารสารงานวิจัย และงานวิ จัยต่างๆ ของอาจารย์ในคณะ
ศิล ปศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรอุป กรณ์ สานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์ ให้ แก่นักวิจัยเพื่ อ
อานวยความสะดวกในการทางานวิจัย และยังได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดระหว่างทางเดินเพื่อเป็นการรักษา
ความปลอดภัย
2. นักวิจัยสามารถสืบคืนข้อมูลสนับสนุนการวิจัย ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสานักวิทย
บริการฯ ของมหาวิทยาลัยได้มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นหนังสือและวารสารได้ในห้องสมุดของวิทยาเขตฯ
นักวิจัยสามารถค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัยและผลงานวิจัยจากทั้งภายในประเทศ เช่น ThaiLis และจาก
ฐานข้อมู ล ต่างประเทศ เช่ น Science direct, Springer Link หรือ ProQuest ผ่ านเว็บ ไซต์ ของห้ องสมุ ด
มหาวิทยาลัย
สถาบั นวิจัย และพัฒ นาได้มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัย เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับผู้ บริห ารเพื่อการ
ติดตามและตรวจสอบผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะ นอกจากนี้ทางคณะยังได้มีระบบในการจัดเก็บข้อมูล
งานวิจัยฉบับเล่มสมบูรณ์ในรูปแบบซีดีรอม รูปเล่ม
 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. คณะได้ส่งเสริมให้บุคลากรทาวิจัยอันก่อให้เกิดการพัฒนาศั กยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย
และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ จึงได้มีประกาศ
เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเป็นหลักเกณฑ์การพัฒนาหัวข้อการวิจัย บันทึกข้อความจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา เพื่อการรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ และประกาศกรอบการวิจัยของคณะกรรมการงานวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
2. คณะมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกให้กับอาจารย์และบุคลากรภายในคณะ
ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย
งบประมาณเงินแผ่นดินจานวน - โครงการ เป็นจานวนเงิน - บาท
งบประมาณเงินรายได้จานวน 2 โครงการ เป็นจานวนเงิน 60,000 บาท
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งบประมาณจากภายนอก2 โครงการ เป็นจานวนเงิน 606,000 บาท
ลาดับ

ชื่อโครงการวิจัย

1

การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขอบองค์การบริหารส่วนตาบลหนองเสือช้าง

2

การบูรณาการมังคุดกับแนวคิดขยะเป็นศูนย์
ผ่านนวัตกรรมการรังสรรค์ตารับอาหารใหม่
เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่วสิ าหกิจชุมชนใน
กระบวนทัศน์ทางธุรกิจยุคใหม่

3

องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมา
ท่องเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ กรณีศึกษา แหล่งท่องเที่ยว
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
นววิถีของครอบครัวยุคใหม่ที่อาศัยในอาคาร สิทธิชัย สุขธรรมสถิต80%
ชุด(คอมโดมิเนียม)ตามแนวรถไฟฟ้าบีอีเอส รุจริ า เจริญสวัสดิ์ 20%
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
รวมงบประมาณ

4

ชื่อนักวิจัย
นางสาวประติมา บุญเจือ
50%
นางปรารถนา อังคประสาท
ชัย
10%
นายสิทธิชัย สุขธรรมสถิต
10%
นายอิงคยุทธ พูลทรัพย์
10%
นายวสันต์ รัตนากร
5%
ผศ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง
5%
ดร.รักษ์ ห้วยเรไร
5%
นายยศกร วรรณวิจติ ร
5%
สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
50%
อิงคยุทธ พูลทรัพย์
25%
ประติมา บุญเจือ
25%
ดร.ปิยะภรณ์ บุญช่วยรอด

จานวนงบประมาณ (บาท)
แผ่นดิน รายได้ ภายนอก
30,000

-

-

-

30,000

-

-

30,000

-

-

60,000 606,000

576,000

666,000
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 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะประกาศให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับสาหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ นักวิจัยจะได้มีกาลังใจในการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณภาพ โดยดาเนินการดังนี้
1. การสนับสนุนงบประมาณ
- ทางมหาวิท ยาลั ย มีระบบสนั บ สนุ นด้านงบประมาณการวิจัยจากงบประมาณเงิน กองทุ น ส่ งเสริม
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีงบประมาณสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้การเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการในต่างประเทศ
- การตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2. การสนับสนุนรางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ การจัด
ประชุมทางวิชาการ
3. การจัดทาวารสารวิชาการทางมหาวิทยาลัยได้จัดทาวารสารวิชาการ มีการรับผลงานจากนักวิจัยภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อตีพิมพ์
โดยคณะฯได้จัด สรรงบประมาณเพื่อ สนั บ สนุ น การเผยแพร่ผ ลงานวิจัย หรือ งานสร ้ า งสรรค์ ใ นการ
ประชุ มวิชาการให้กับอาจารย์จานวน 11 ท่านเพื่อไปนาเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ ดังนี้
ลาดับ
ผลงาน
1
บทความวิจัย การศึกษาข้อมูลแนวทางพัฒนาธุรกิจสนามกอล์ฟในภาคตะวันออก
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้งที่ 16
2
บทความวิจัย ; The Attitude Analysis toward English Learning in
Higher Education Institution by Structural Equation Model
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ; การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 16 และการประชุม
วิชาการรดับชาติด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
3

บทความวิจัย ;ศึกษาการเจริญวิปัสสนาภาวนาในเจตนากรณียสูตร
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ; การประชุมวิชาการระดับชาติงานการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ครั้งที่ 3

4

บทความวิจัย ; ไทยพวนสุพรรณบุรี: การศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ; วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 1เลขหน้า 164 --171 มกราคม – มิถุนายน 2562

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์

ชื่อเจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.คณาธิป
จิระสัญญาณสกุล
เหมือนฝัน ตั้งพินิจการ

แม่ชีนวพร ทองศรีเพชร
ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์
ปรารถนา
อังคประสาทชัย
ดร. วาสนา เลิกเปลี่ยน

41

5

6

7

8

9

10

11

บทความวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของพนักงานกับความตั้งใจลาออก
ของพนักงานโรงแรม
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ; วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1เลขหน้า 380388 มกราคม-เมษายน 2562
บทความวิจัย รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ; วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 403413 เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม 2562
บทความวิจัย การบริการและแนวทางการพัฒนาที่พักนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาในยุค
4.0
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ;วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เลขหน้า 347358 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
การวิเคราะห์องค์ประกอบขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
กีฬาในประเทศไทย ; วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เลขหน้า 230245 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562
บทความวิจัย กลวิธีการใช้ภาษาสุภาพของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิในการปฏิบัติเสธคาร้องจากผู้โดยสาร
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ; วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1เลขหน้า 218234 มกราคม-เมษายน 2562
บทความวิจัย ; การพัฒนาธุรกิจที่พักตามแนวทางอารยสถาปัตย์
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ;วารสารดุสิตธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2เลขหน้า 359-373 เดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
บทความวิจัย ; The Translation of Thai Standard Amplifiers into
English
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ; Journal of Pan-Pacific Association of Applied
Linguistics, 23(1), 59-83.
https:// doi.org/10.25256/PAAL.23.1.4

ดร.ญาดา ชอบทาดี

ดร.ญาดา ชอบทาดี

ดร.พณิชา
จิระสัญญาณสกุล

ดร.พณิชา
จิระสัญญาณสกุล
อ.ชนุช คล้ายสุวรรณ
อ.ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
อ.วัชรี จันทร์หอม
ดร.มณษิรดา ทองเกิด

อ.มลิวัลย์ บุญสอน

12

บทความวิจัย ; Embarking Model of a Key forSmart Buddhistic Tourism
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ; PSAKU International Journal of Interdisciplinary
Volume 8 Number 2 (July - December 2019)

ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส

13

บทความวิจัย ; Investigating EFL Achievement Through the Lens of
Demotivation
แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ; ISSN 1916-4742 E-ISSN 1916-4750 Vol. 12, No. 6;
2019

ดร.ปิยภรณ์ ช่วยบุญรอด

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์

42

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ก าหนดโครงการด าเนิ น งานพั ฒ นานั ก วิ จั ย ไว้ ในโครงสร้ า งการบริ ห ารของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการพัฒนานักวิจัยในระดับคณะจะเป็นแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย และคณะได้
จัด สรรงบประมาณเพื่อ สน ั บ สน ุ น การเพิ่มและพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์และนั กวิจัยหลายๆท่าน ได้แก่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อ
เสนอของบประมาณตามแผนยุ ท ธศาสตร์ข องประเทศและแหล่ งทุ น วิจั ย ภายนอก ” ณ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ “โครงการ Research Zone (2020) : Phase 151
หัวข้อเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ” “กิจกรรมหลักการและประเด็นปัญหาในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” ณ สานักงานวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ
นอกจากนี้ทางคณะยังมีการสนั บสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมพัฒ นาศักยภาพด้านงานวิจัยใน
โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมสัมมนาการเขียนและการเผยแพร่บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การอบรมจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ หรือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ
NRMS” เป็นต้น
ซึ่งจากการดาเนินงานของคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัย ทาให้คณาจารย์ของคณะศิลป
ศาสตร์ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประเทภงบประมาณเงินรายได้ปี 2563 จานวน 2โครงการ และยังได้รับเงิน
ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอีก 3 โครงการ
นอกจากนี้ ทางคณะศิล ปศาสตร์ยังได้ ส ร้างขวัญ และกาลัง ใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนั กวิจั ยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานการยกย่องเชิดชูในที่ประชุมคณะ
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มหาวิท ยาลั ย ฯ ได้แจ้ งระเบี ย บกรมทรัพย์สิ น ทางปั ญ ญาว่าด้ว ยการรับ แจ้งข้อมูล ลิ ขสิ ท ธิ์และการ
ให้ บ ริ การข้อ มู ล ลิ ขสิ ท ธิ์ พ.ศ.2556 วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประสานและอ านวยความสะดวกให้ กั บ นั กวิจั ยที่ มี
ผลงานวิจัยสามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน
กาหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจา ต่อรอง ทาข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ และนักวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการนี้ คณะฯได้แจ้ งแก่ นั กวิจั ย เพื่ อ ได้ท ราบสิ ท ธิ์แ ละรวมถึงระเบี ยบกรมทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา โดยในปี
การศึกษา 2558 ไม่มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะศิลปศาสตร์ ที่เข้าเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
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ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC 2.1-001
62LAC 2.1-002
62LAC 2.1-003
62LAC 2.1-004
62LAC 2.1-005
62LAC 2.1-006
62LAC 2.1-007
62LAC 2.1-008

62LAC 2.1-009
62LAC 2.1-010
62LAC 2.1-011
62LAC 2.1-012
62LAC 2.1-013
62LAC 2.1-014
62LAC 2.1-015
62LAC 2.1-016

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน
(1มิ.ย 62-31 พ.ค63 )
ผล
5

คะแนน
5







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะศิลปศาสตร์
หน้าเว็บไซด์ลิงค์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยว กับการวิจัยผ่านทาง application line (กลุ่มคณะฯ)
เว็บไซต์
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และสานักวิทยบริการฯ ของมหาวิทยาลัย
ห้องปฏิบัติงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์
ตัวอย่างงานวิจัยในรูปแบบ ซีดีรอมและรูปเล่ม
ประกาศเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเป็นหลักเกณฑ์การพัฒนาหัวข้อการวิจัย บันทึก
ข้อความจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อการรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ และกรอบการ
วิจัยของ วช.
การประชาสัมพันธ์ด้านงานวิจัยของคณะ
รายชื่องานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในปีงบประมาณ
2563 หรือปีการศึกษา 2562
รายชื่องานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายนอก
ประกาศ มหาวิทยาลัยฯเรื่องระเบียบข้อบังคับสาหรับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ
ประกาศ มหาวิทยาลัยฯเรื่องระเบียบข้อบังคับสาหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ประกาศ มหาวิทยาลัยฯเรื่องระเบียบข้อบังคับสาหรับ การสนับสนุนรางวัลแก่นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดประชุมทางวิชาการ
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รายชื่ออาจารย์ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเผยแพร่ผ ลงานวิจัย ในการประชุ มวิชาการจานวน
11 ท่าน
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รหัสหลักฐาน
รายการ
62LAC 2.1-017 รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานวิจัยประจาปีงบประมาณ 2563
62LAC 2.1-018 รายชือ่ ข้อเสนองานวิจัยที่ได้ขอรับทุนสนับสนุนวิจัย ทั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2563 จานวน 2
โครงการ
62LAC 2.1-019 หน้าเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ที่มีการเผยแพร่และยกย่องอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย และเผยแพร่
ผลงานวิจัย ในการประชุ มวิชาการต่างๆ
62LAC 2.1-020 ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์
พ.ศ.2556
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
นายสิทธิชัย สุขธรรมสถิต
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาววนิดา วันทาแท่น
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ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดชองตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มขและค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย (นับเฉพาะทีป่ ฏิบัติงานจริงไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
ผลการดาเนินงาน : เงินวิจัยนับตามปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63
มีจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริง (ไม่นับลา

ศึกษาต่อ)
- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ

ท่องเที่ยว

ศึกษาทั่วไป

จานวน
รวมคณะ

15

10

14

39

13

10

12

35

13

10

12

35
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ข้อมูลพื้นฐาน

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ

ท่องเที่ยว

ศึกษาทั่วไป

จานวน
รวมคณะ

- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
2
2
4
- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
1
3
- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
รวมจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
30,000
636,000 666,000
สร้างสรรค์
- จานวนเงินสนับสนุนฯจากภายใน
- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30,000
30,000
60,000
- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- จานวนเงินสนับสนุนฯ จากภายนอก
- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
606,000
606,000
- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการดาเนินงาน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
666,000/35 =19,028.57

คะแนนที่ได้ = (19,028.57/25,000)*5 = 3.81

กรณีที่คณะมี 2 กลุ่มสาขาวิชา
1. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคะแนนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ = ………. คะแนน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ = ………. คะแนน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(บาท/คน)

25,000

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน
(1 มิ.ย 62 – 31 พ.ค 63)
ผล
19,028.57

คะแนน

3.81





ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
รายการ
62LAC 2.2-001 อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์
62LAC 2.2-002 รายชื่องานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยพร้อมสัญญาทุน
จุดเด่น
1.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน

ชื่อ

ตาแหน่ง

อ.วสันต์ รัตนากร
ผศ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง
น.ส.วนิดา วันทาแท่น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ:
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
x 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
คะแนนที่ได้ =
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.หรือระเบียบ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์
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ค่าน้าหนัก

0.60
0.80

1.00

ระดับคุณภาพ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รบั การจดอนุสทิ ธิบัตร
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์
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ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คนโดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 (ผลงานวิจัยนับตามปีปฏิทิน ระหว่าง 1 มค. - 31 ธค. 2562) มีผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
จา
สาขาวิชา
ข้อมูลพื้นฐาน(Common Data Set)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริง
- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
- - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
จานวนผลงานทางวิชาการ
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตพี ิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารทาง
วิชาการระดับชาติ ทีไ่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. ฯ (0.40)
- ผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ กพอ.ฯ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติฯหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศก.พ.อ. (1.00)
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร(1.00)
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์

ท่อง
เที่ยวและ
การโรงแรม

ศึกษาทั่วไป

นวน
รวม
คณะ

13
13

10
10
10

14
12
12

39
35
35

2
2

-

4

6

2
1
1
2

4
3
1
12

1

-

2
-

3

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

5

-

6

2

1

-

3

ภาษาอัง
กฤษฯ

15
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สาขาวิชา
ข้อมูลพื้นฐาน(Common Data Set)

ภาษาอัง
กฤษฯ

ท่อง
เที่ยวและ
การโรงแรม

จา
ศึกษาทั่วไป นวน
รวม
คณะ

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ
(1.00)
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สตั ว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
(1.00)
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว(1.00)
ผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานทางวิชาการ
จานวนงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
- งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
- งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(0.60)
- งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (0.80)
- งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ (1.00)

0.2x1=0.2 0.6x1=0.6
0.8x1=0.8 0.8x5=4.0 0.2x2=0.4
9.00
1.00x2=2 1.00x1=1.00 (0.4)
(3.0)
(5.6)

ผลรวมถ่วงน้าหนักงานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
9
39

X 100

= 23.07

= 5.00 คะแนน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)
10

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน
(1มิ.ย 62-31 พ.ค 63)
ผล
23.07

คะแนน
5.00







ต่ากว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC 2.3-001
62LAC 2.3-002
62LAC 2.3-003
62LAC 2.3-004
62LAC 2.3-005
62LAC 2.3-006
62LAC 2.3-007
62LAC 2.3-008
62LAC 2.3-009
62LAC 2.3-010
62LAC 2.3-011
62LAC 2.3-012
62LAC 2.3-013

รายการ
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ อ.เหมือนฝัน ตั้งพินิจการ
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ อ.ปรารถณา อังคประสาทชัย
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ อ.ดร. วาสนา เลิกเปลี่ยน
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ อ.ดร.ญาดา ชอบทาดี
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ อ.ดร.ญาดา ชอบทาดี
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ อ.ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ อ.ดร.พณิชา จิระสัญญาณสกุล
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ อ.ชนุช คล้ายสุวรรณ
อ.ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์ อ.วัชรี จันทร์หอม
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ อ.ดร.มนษิรดา ทองเกิด
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ อ.มลิวัลย์ บุญสอน
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ อ.ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
บทความวิจัยที่มีการนาเสนอผลงานของ อ.ดร.ปิยภรณ์ ช่วยบุญรอด

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
นายสิทธิชัย สุขธรรมสถิต
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน นางสาววนิดา วันทาแท่น

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์

ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้:กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการดาเนินงาน)
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(62LAC 3.1-1-001) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขึ้นตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคม โดยคณะกรรมการ
บริห ารงานบริการวิช าการแก่สังคม (62LAC 3.1-1-002) และมีการกาหนดชุมชนตามพื้นที่เป้าหมายของการ
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ในเขตภาคตะวั น ออก หรื อ พื้ น ที่ ใกล้ เคี ย ง หรื อ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ก าหนดขึ้ น โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คือกลุ่มจังหวัดในเขตภาคตะวันออก เช่น ระยอง จันทบุรี และตราด
เป็นต้น
มีการสารวจความต้องการของชุ มชนหรือ ผู้รับบริการ เช่น แบบสารวจความต้องการกลุ่มผู้รับบริการ (62LAC
3.1-1-003) ซึ่งได้มีการนาความต้องการของชุมชน ผู้รับบริการ และกลุ่มเป้าหมาย นามาจัดทาแผนการดาเนิน
โครงการ ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอก (62LAC 3.1-1-004) และสร้างประโยชน์แก่นักศึกษา
(62LAC 3.1-1-005) และนามาจัดทาเป็ นแบบเสนองบประมาณประจาปี งบประมาณ 2562 (62LAC 3.1-1006) เพื่อใช้ในการประกอบการกาหนดทิศทาง และแผนการบริการวิชาการแก่สังคม (62LAC 3.1-1-007) เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการอานวยการคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
(62LAC 3.1-1-008)
ดาเนินการจัดโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวของศูน ย์บริการนักท่องเที่ยว ชุมชนปากน้าาประ
แส อาเภอแกลง จังหวัดระยอง (62LAC 3.1-1-09) มีทั้งหมด 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่
- กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริการการท่องเที่ยวในชุมชนปากน้าาประแส อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค. 62
- กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และสร้างตัว แบบเส้นทาง
การท่องเที่ยวชุมชนปากน้าประแส ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค. 62
- กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาและจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้าประ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์
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แส ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 62
- กิจกรรมย่อยที่ 4 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านท่องเที่ยวและ คณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวเทศบาลตาบลปากน้าประแส ระหว่างวันที่ 11-12 และ 19 มิ.ย. 62
2. โครงการการให้ความรู้ด้านภาษาแก่บุคคลภายนอก (62LAC 3.1-1-010) ดาเนินการ ในระหว่างวันที่ 4-7 มิ.ย.
62
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนมีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม
งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลการบริการวิชาการแก่สังคม เน้นการมีส่วน
ร่ว มระหว่างงานบริการวิช าการแก่สั งคม กับ นักศึ กษา โดยให้ นั กศึกษา ร่ว มกิ จกรรมในการฝึ กอบรม ก ารฝึ ก
ภาษาอังกฤษให้กับชุมชน ในส่วนของชุมชนหรือสังคม มีการรวบรวมข้อมูลการรับบริการทางวิชาชีพ ที่จะทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานภายนอก และประโยชน์ต่อนักศึกษาที่จะเกิดจากงานบริการวิชาการ ซึ่งจากการมีส่วนร่วม
จากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกในรูปแบบของการร้องขอความช่ว ยเหลือทางวิชาการในการอบรมให้ความรู้ด้าน
การท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ และการเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
จัด ทาแผนการใช้ป ระโยชน์ ประจ าปี การศึ กษา 2562 (61LAC 3.1-2-001) ตามแผนปฏิ บัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2561 (61LAC 3.1-2-002) จากมหาวิทยาลัย ประโยชน์ต่อนักศึกษา ชุมชนหรือสังคม
จากการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีการประเมินและมีข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการอบรม
โครงการฯ เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ ใน
ชีวิตประจาวันได้ และยังนาองค์ความรู้จากการบริการวิชาการที่ได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การดูแล และการทากิจกรรมนันทนาการสาหรับผู้สูงอายุ
และการเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานบริการวิชาการ และแบบสรุปการ
ติดตามและประเมินผลตัวบ่งชี้ความสาเร็จ (61LAC 3.1-2-003)
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
คณะศิลปศาสตร์ดาเนินการจัดทาโครงการบริการแบบให้เปล่า
งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์ ได้ดาเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า
ซึ่งเป็นโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากรในคณะ และบุคคลภายนอกที่สนใจ ประจาปีงบประมาณ
2562 (งบประมาณแผ่นดิน) จานวน 2 โครงการ ดังนี้
- กิจกรรมย่อยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริการการท่องเที่ยวในชุมชนปากน้าประแส อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค. 62
- กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และสร้างตัว แบบเส้นทาง
การท่องเที่ยวชุมชนปากน้าประแส ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค. 62
- กิจกรรมย่อยที่ 3 การพัฒนาและจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ชุมชน ปากน้าประ
แส ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 62
- กิจกรรมย่อยที่ 4 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านท่องเที่ยวและ คณะกรรมการการ
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ท่องเที่ยวเทศบาลตาบลปากน้าประแส ระหว่างวันที่ 11-12 และ 19 มิ.ย. 62
2. โครงการการให้ความรู้ด้านภาษาแก่บุคคลภายนอก (62LAC 3.1-3-002) ดาเนินการ ในระหว่างวันที่ 4-7 มิ.ย.
62
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2562 ได้อนุมัติโครงการบริการวิชาการตามแผน จานวน 3 โครงการ แต่
ได้ดาเนินการโครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระยะเวลาการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563) งานบริการวิชาการแก่ สังคม คณะศิลปศาสตร์ มี
การรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปีการศึกษา 2562 ประเมินความสาเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (61LAC 3.1-4-001) เพื่อติดตามผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม
หลังจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ การพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมาย
เข้มแข็ง โดยทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (61LAC 3.1-4-002) แต่ละโครงการที่
ได้ดาเนินการแล้ว นาเสนอคณะกรรมการอานวยการคณะศิลปศาสตร์เพื่อพิจารณา ในการประชุ มคณะกรรมการ
อานวยการคณะ (61LAC 3.1-4-003)
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
จากการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ โดยคณะศิลปศาสตร์
ได้นาผลการประเมินความสาเร็จเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการคณะศิลปศาสตร์ (61LAC 3.1-5-001)
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒ นาการดาเนินงานในปีถัดไป โดยให้มีการปรับปรุงเเผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีโครงการที่ดาเนินการไม่ตรงตามกาหนดระยะเวลา เนื่องจากมีการขอปรับแผนใน
การดาเนิ น งานโครงการ เพื่ อ ปรั บ ปรุงและพั ฒ นาการให้ บ ริก ารวิช าการแก่ สั งคม จึงมี การจัด ทา Flowchart
ขั้นตอนการทางาน (61LAC 3.1-5-002) เพื่อให้เกิดความเข้าในขั้นตอนการทางานมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง
การให้บริการวิชาการสังคม ในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้มีระยะเวลาในการ
ปรับ ปรุงแก้ ไขโครงการบริ ก ารวิช าการแก่ สั งคมให้ มี ความถูก ต้ องและเหมาะสม สอดคล้ องกับ ความต้อ งการ
สามารถบูรณาการให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาและต้องมีการดาเนิน
โครงการที่จัดหารายได้เข้าสู่คณะศิลปศาสตร์ เพิ่มมากขึ้น จัดเข้าแผนงานบริการงานบริ การวิชาการแก่สังคม เพื่อ
นาเสนอในปีงบประมาณต่อไป
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นคณะกรรมการ
จัดทาแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (61LAC 3.1-6001) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในโครงการที่ได้รับการอนุมัติและดาเนินการโครงการบริการวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2562 มีทั้งหมด 5 โครงการย่อย โดย คณะศิลปศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดาเนินโครงการใน โครงการ
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ย่อยที่ 3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและผลิตสื่อฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยเพื่อการนาเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ย
จังหวัดชลบุรี (62LAC 3.1-6-002) ดาเนินการในวันที่ 28-31 สิงหาคม 2562 โดยมีอาจารย์ เข้าร่วมในการดาเนิน
โครงการในโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 7 คน จากอาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์ ทั้งหมด
36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6
รายการหลัก ฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC 3.1-1-001
62LAC 3.1-1-002
62LAC 3.1-1-003
62LAC 3.1-1-004
62LAC 3.1-1-005
62LAC 3.1-1-006
62LAC 3.1-1-007
62LAC 3.1-1-008
62LAC 3.1-1-09
62LAC 3.1-1-010
62LAC 3.1-2-001
62LAC 3.1-2-002
62LAC 3.1-2-003
62LAC 3.1-3-001
62LAC 3.1-3-002
62LAC 3.1-4-001
62LAC 3.1-4-002
62LAC 3.1-4-003

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน
(1 มิ.ย 62 - 31 พ.ค. 63)
ผล
6

คะแนน
5







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม
แบบสารวจความต้องการกลุ่มผู้รับบริการ
บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
แผนการดาเนินโครงการที่สร้างประโยชน์แก่นักศึกษา
แบบเสนองบประมาณประจาปี งบประมาณ 2562
แผนการบริการวิชาการแก่สังคม
รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการ อนุมัติแผนบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ชุมชนปากน้าประแส อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โครงการการให้ความรู้ด้านภาษาแก่บุคคลภายนอก
แผนการใช้ประโยชน์จากงานบริการวิชาการ ประจาปี 2562
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ 2562
แบบสรุปการติดตามและประเมินผลตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
โครงการพัฒนาการบริหารและการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ชุมชนปากน้าาประแส อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โครงการการให้ความรู้ด้านภาษาแก่บุคคลภายนอก
แบบประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจาปี 2562
สรุปผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
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รหัสหลักฐาน
62LAC 3.1-5-001
62LAC 3.1-5-002
62LAC 3.1-6-001

รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จุดเด่น
1. สาขาวิชาทั้ง 2 สาขา ของคณะศิลปศาสตร์ มีองค์ความรู้เฉพาะทาง และบุคคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการบริการวิชาชีพ
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ในการจัดทาแผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะควรนาแผนบริการวิชาการแก่สังคมเสนอ
กรรมการประจาคณะ เพื่อดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบต่อไป
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
อ.วสันต์ รัตนากร
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน อ.ประติมา บุญเจือ
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ :กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ (ขีด  หน้าข้อที่มีผลการดาเนินงาน)
 1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 คาสั่งที่
0572/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม มทร.ตอ.
แต่งตั้งให้ นางสาวพชรมณ บุญแสน เป็นคณะอนุกรรมการดาเนินงานศิลปวัฒนธรรม เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
(62 LAC 4.1 001) และคณะศิลปศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น
ตัวแทนมาจากอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาทั้ง 3 สาขา (62 LAC 4.1- 002) และมีการประชุมคณะกรรมการด้าน
ศิลปและวัฒนธรรม เพื่อกาหนดถึงแผนงานด้านทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ของแผนงานงาน
ด้านทานุฯ กาหนดตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์แผน ตัวชี้วัดของแผนและตัวชี้วัดโครงการ (62 LAC 4.1- 003)
 2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม (62 LAC 4.1004) ทั้งนี้คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทาตารางเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563 –
2565 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (62 LAC 4.1- 005) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิ บัติงานด้าน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทาแผนงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (62 LAC 4.1006) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้จัดสรรงบประมาณโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการรวมทั้งตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไป
ตามแผนที่กาหนดและทันระยะเวลาของการดาเนินโครงการ
มีการนาข้อเสนอในด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2562 นามาเขียนแผนงานด้านทานุบารุงศิลป
และวัฒนธรรม ของคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 และกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน ดังนี้
S5.1.1 จานวนกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
S5.1.2 จานวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงานด้านการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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และความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อยบนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทาปฏิทินการดาเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้
ตรงตามเวลา การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินจานวนทั้งสิ้น 1
โครงการ คือ โครงการสืบสานและเผยแพร่ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้า ดาเนินการวัน ที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 (งบประมาณดาเนินการ 80,500 บาท) (62 LAC 4.1- 007)
 3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์มีการกากับติดตามโครงการตามแผนงานโดยมีการมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
แผนฯ รวมทั้งคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมมีการติดตามการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2563 (62 LAC 4.1- 008)
โดยจัดทารายงานผลรอบ 6 เดือน (62 LAC 4.1- 009) ซึ่งในปีนี้มีโครงการ จานวน 1 โครงการ ได้แก่โครงการ
สื บ สานและเผยแพร่ ป ระเพณี ท อดผ้ า ป่ า กลางน้ า โดยด าเนิ น การในวั น ที่ 10-12 พฤศจิ ก ายนพ.ศ.2562
(งบประมาณดาเนิ น การ 80,500 บาท) ซึ่งดาเนิน การในไตรมาสที่ 1 และดาเนิ นการเสร็จสิ้ นพร้อมสรุป เล่ ม
โครงการและบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการตตามแผน
 4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์มีการดาเนินการจัดด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม บรรลุตามกลยุทธ์และตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยมีการดาเนินงานตามตัวชี้วัดจานวน 1 โครงการ คือ โครงการสืบสานและเผยแพร่ประเพณี
ทอดผ้าป่ากลางน้า(62 LAC 4.1- 010) และจัดทาเล่มรายงานผลงานการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ประจาปี
งบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การประเมินตัวชี้วัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังรายงานผลการประเมินความสาเร็จของตัว
บ่งชี้ ดังต่อไปนี้ (62 LAC 4.1- 011)
ข้อ ตัวชี้วัด
แผน
ผล
บรรลุ ไม่บรรลุ
1 S5.1.1 จานวนกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ 1โครงการ
1โครงการ 
การท านุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทยที่สร้างโอกาส
และมูลค่าเพิ่ม
2 S5.1.2 จานวนการเผยแพร่หรือจัดแสดงผลงาน เผยแพร่ 1 เผ ย แ พ ร่ 1 
ด้านการทานุบารุงศาสนา ศิลปวั ฒ นธรรม ภูมิ ช่องทาง ช่องทาง
ปั ญ ญ า ท้ อ งถิ่ น แ ล ะ ค ว า ม เป็ น ไท ย ต่ อ
สาธารณชน อย่ า งน้ อ ยบนเว็ บ ไซต์ และสื่ อ
สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย
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ภาพรวมการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการทานุบารุง
ศิลปและวัฒนธรรมที่ได้มีการจัดทาบรรลุตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์และตัวชี้วัดทุกตัว
 5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมมีการนาผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ในปีทแี่ ล้ว
มาปรั บ ปรุ งแผนงานดังนี้ เพื่ อวางแผนงานการดาเนิ น โครงการ และโครงการอนุรักษ์ และเผยแพร่ป ระเพณี
ทอดผ้าป่ ากลางน้าเป็นโครงการที่เกิดจากข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งถูกนามาวางแผนและจัดทา
โครงการด้านทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรมในรอบปีนี้ (62 LAC 4.1- 012) คณะกรรมการด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมมีการประชุม การตรวจสอบว่าการจัดทาโครงการดาเนินการตรงตามเป้าประสงค์และตัวบ่งชี้และมี
การดาเนินการตามแผนงานและเป็นไปตามกรอบระยะเวลา มีการกาหนดการเข้าร่วมกิจกรรม ของอาจารย์ใน
คณะให้มีความเหมาะสม และสามารถนาไปประเมินประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน สรุปปัญหาอุปสรรคตลอดจน
ข้อเสนอแนะเพื่อดาเนินการปรับปรุงแผนต่อไป (62 LAC 4.1- 013)
 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
คณะมีผลการดาเนินการเผยแพร่ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่ได้ดาเนินการในปี
2563 โดยได้นาผลการดาเนินงานและภาพกิจกรรมเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เช่น เว็บไซด์，Facebook (62 LAC 4.1- 014)
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ไม่มี
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้ าหมาย
ค่าเป้าหมาย
(ข้อ)
6
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62 LAC 4.1-001
62 LAC 4.1-002
62 LAC 4.1-003
62 LAC 4.1-004
62 LAC 4.1-005

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63)
ผล
5

คะแนน
5







ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

รายการ
คาสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม มทร.ตอ.
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
การประชุมคณะกรรมการด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตารางเชื่อมโยงพันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2563-2565
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รหัสหลักฐาน
62 LAC 4.1-006
62 LAC 4.1-007
62 LAC 4.1-008
62 LAC 4.1- 009
62 LAC 4.1-010
62 LAC 4.1-011
62 LAC 4.1- 01
62 LAC 4.1-013
62 LAC 4.1-014

รายการ
แผนงานด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ตัวชี้วัดของแผนและ ตัวชี้วัดโครงการ
ปฏิทินการดาเนินโครงการด้านศฺลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2561
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563
แบบรายงานการติดตามรอบ 6 เดือน
สรุปเล่มผลการดาเนินโครงการสืบสานและเผยแพร่ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้า
เล่มรายงานผลงานการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
การประชุมคณะกรรมการด้านศิลปและวัฒนธรรม
ภาพกิจกรรมเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของคณะศิลปศาสตร์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซด์
Facebook

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้

ชื่อ
อาจารย์ ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ

ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน อาจารย์พชรมณ บุญแสน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์

ตาแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน
ค่าเป้าหมาย
(1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 63)



(ข้อ)
ผล
คะแนน
ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
7 ข้อ
5
5
ผลการดาเนินงาน :
ในปีการศึกษา 2562 การรายงานผลการดาเนินงาน แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบดังนี้.เกณฑ์มาตรฐาน: 7 ข้อ

5.1.1

การพัฒนาแผนกลยุทธ์

5.1.2

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

5.1.3

การบริหารความเสี่ยง

5.1.4
5.1.5

การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
การจัดการความรู้

5.1.6

การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ

5.1.7

ผู้กากับตัวชี้วัด

ผู้จัดเก็บ/รายงาน

อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
นายพุทธิพงษ์ ผ่องอาไพ
อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
นายพุทธิพงษ์ ผ่องอาไพ
อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
น.ส.พิชญธิดา หล้าบา
ผศ.ดร. คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
อ. วสันต์ รัตนากร
น.ส.นฤมล อภัยพลชาญ
อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
น.ส.สุพัตรา แป้นเพชร์
อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
น.ส.พิชญธิดา หล้าบา

นายพุทธิพงษ์
ผ่องอาไพ
นายพุทธิพงษ์
ผ่องอาไพ
น.ส.พิชญธิดา
หล้าบา
สานักงานคณะฯ
น.ส.นฤมล
อภัยพลชาญ
น.ส.สุพัตรา
แป้นเพชร์
น.ส.พิชญธิดา
หล้าบา
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5.1.1การพัฒนาแผนกลยุทธ์
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะศิลปศาสตร์ได้ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ประจาปี 2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และมีการทาประชาพิจารณ์ให้อาจารย์ในคณะได้มีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาตร์ จากนั้นได้มีการนาแผนยุทธศาสตร์มาทบทวน เพื่อให้สอดคล้อง
กับ แผนยุ ทธ์ศาสตร์ของมหาวิท ยาลั ย จากร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 –2565) (62LAC.5.1.1 - 01) ในการจัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 (62LAC.5.1.1 - 02) โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับ กับ วิสั ย ทั ศน์ ของคณะ สอดคล้ องกับ วิสั ยทัศ น์ของมหาวิทยาลั ย และพั ฒ นาไปสู่ แผนกลยุท ธ์ท างการเงิน
(62LAC.5.1.1 - 03) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และ
นาไปสู่การปฏิบัติโดยการแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตลอดจนมีการกากับติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผน โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. การพัฒนาแผนกลยุทธ์ (Plan)
คณะศิลปศาสตร์มีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โดยการจัดทาโครงการบริหารจัดการกลยุทธ์ระดับคณะ
ศิลปศาสตร์ กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ (62LAC.5.1.1 04) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมประชานารถ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการครอบคลุมบุคลากร
ทุ กระดับ ตั้ งแต่ ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง ระดับ กลาง และระดับ ต้ น อาจารย์ และเจ้าหน้ าที่ ของคณะฯ ร่ว มกั น
วิเคราะห์ SWOT Analysis ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะ รวมถึงการทบทวนและจัดทา (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) (62LAC.5.1.1 - 05) และ (ร่าง) แผนพัฒนาคณะ
ศิลปศาตร์ ระยะ 1 ปี 2563 (62LAC.5.1.1 - 06) โดยคณะศิลปศาสตร์นาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลป
ศาสตร์ ประจาปี 2561-2565 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 18 กลยุทธ์ มาตรการ 58
ตัวชี้วัด และร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 –
2565) เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนาไปสู่การจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนให้พันธกิจต่าง ๆ
ของคณะฯ บรรลุตามเป้าประสงค์ โดยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการดาเนินงาน วิเคราะห์รายได้ โดยพิจารณา
จากทุกแหล่งเงิน ทั้งจาก งบประมาณแผ่นดิ น และเงินรายได้ รวมทั้งรายได้อื่น ๆ ที่คณะฯ ได้รับ และนาไป
จัดสรรอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เพื่อรองรับการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และบริหาร
จัดการด้านงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ต่อมามหาวิทยาลัยได้ดาเนินการปรับแผน
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลตะวัน ออก ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์
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(62LAC.5.1.1 - 07) คณะศิลปศาสตร์จึงมีการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565) (62LAC.5.1.1 - 08) และแผนพัฒนาคณะศิลปศาตร์ ระยะ 1 ปี 2563 (62LAC.5.1.1 –
09) และนาไปถ่ายทอดให้บุคคลากรในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน กากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
2. การนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Do)
คณะศิลปศาสตร์ ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ เป็นแผนปฏิบั ติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 (62LAC.5.1.1 - 10) ซึ่งแผนปฏิ บัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2563สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2563 เพื่อใช้เสนอ
ของบประมาณ และใช้เป็ น กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการ
อานวยการ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุมคณะอานวยการคณะ ครั้งที่
2/63 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2563
คณะศิลปศาสตร์นาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และถ่ายทอด
ให้ กับ คณบดี รองคณบดี ทุก ฝ่ าย เพื่ อรั บ ทราบค่าเป้ าหมายตัว ชี้วัดของหน่ ว ยงานและน าไปถ่ายทอดให้ กั บ
บุคลากรในสังกัดรับทราบและใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน กากับ ติดตาม และรายงานผล
3. การกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน (Check and Act)
1. จัดทารายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ และผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี รายไตรมาสเสนอต่อคณบดี เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณบดี วาระเสนอเพื่อพิจารณา รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562
จนถึง 30 พฤษภาคม 2563 ตามแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนกาหนด (62LAC.5.1.1 - 11)
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และ 2563 ผ่านระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ ทุกวันที่ 10 ของเดือน (62LAC.5.1.1 - 12)
3. รายงานผลการดาเนิ น งานตามตัว ชี้วัดความส าเร็จตามแผนยุท ธศาสตร์การพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลตะวัน ออก ประจ าปี การศึกษา 2563 รอบ 8 เดือน (62LAC.5.1.1 - 13) และนาผลการ
ดาเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการคณะ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมติที่
ประชุมเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 และมอบเจ้าหน้าที่แผนก
นโยบายและการเงินดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการต่อไป (62LAC.5.1.1 - 14)
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รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC.5.1.1 - 001
62LAC.5.1.1 – 002
62LAC.5.1.1 - 003
62LAC.5.1.1 - 004
62LAC.5.1.1 - 005
62LAC.5.1.1 - 006
62LAC.5.1.1 - 007
62LAC.5.1.1 - 008
62LAC.5.1.1 - 009
62LAC.5.1.1 - 010
62LAC.5.1.1 - 010
62LAC.5.1.1 - 011
62LAC.5.1.1 - 012
62LAC.5.1.1 - 013

62LAC.5.1.1 - 014

รายการ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์
แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
(ร่าง) แผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ระยะ 1 ปี 2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ประจาปี 2563-2565
แผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ระยะ 1 ปี 2563
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการ และผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี รายไตรมาส
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โครงการ/กิจกรรมประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปี 2562 และ 2563 รอบ 8
เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2563

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
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5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
งานบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีกระบวนการจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
ทางการเงิน โดยพิ จ ารณาจากต้ น ทุ น ต่ อ หลั ก สู ต ร เพื่ อ วิเคราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ าของการบริ ห ารหลั ก สู ต รอย่ างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสทางการแข่งขัน จึงดาเนินการคานวณต้นทุนการผลิต
นักศึกษาต่อหลักสูตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยงานบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก มีการดาเนินงาน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทาและวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ มหาวิทยาลัย ,
ผู้บริหารระดับสูงของคณะ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย โดยมี การประชุม
ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด ท าต้ น ทุ น การผลิ ต ต่ อ หลั ก สู ต ร พร้อ มทั้ ง ร่ว มกั น เสนอแนวทางการ
ดาเนินการต่าง ๆ และนาผลของการคานวณต้นทุนมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรต่าง ๆ และ
นาส่ง ให้คณะ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหารหลักสูตรของคณะต่อไป
2. การคานวณต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร มีการจัดทารายงานการใช้เงินของทุกหน่วยงานในสังกัด พร้อมทั้ง คานวณ
ต้น ทุน ต่อหน่ วยในแต่ละหลักสูตรทุกสิ้น ปีงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดย
มหาวิทยาลัยฯ มีการกาหนดผังบัญชีแยกเป็นศูนย์ต้นทุน และแบ่งเป็นระดับกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน
เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการคานวณต้นทุนต่อหลักสูตร และร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางในการกาหนดเกณฑ์
การ ปันส่วนค่าใช้จ่าย การกระจายต้นทุนเข้าสู่หลักสูตร โดยมีแนวทางการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร ดังนี้
2.1 ข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกรายการเป็นค่าใช้จ่ายจริงของเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ใน
พันธกิจการผลิตบัณฑิต ผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลผลิตด้านสังคมศาสตร์
2.2 ค่าสาธารณูปโภค ทั้งมหาวิทยาลัยฯ ปันส่วนเข้าสู่คณะ ด้วยจานวนบุคลากรและนักศึกษา
2.3 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของบุคลากร เบิกจ่ายจากกองคลัง นาสู่คณะตามรายชื่อบุคลากร
2.4 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของนักศึกษาที่เบิกจ่ายในกองคลัง นาสู่คณะตามรายชื่อของนักศึกษา
2.5 นาค่าใช้จ่ายลงสู่คณะและหลักสูตร
2.6 การปันส่วนจากคณะสู่หลักสูตร ด้วยจานวนบุคลากรรวมกับนักศึกษา
2.7 การคานวณต้นทุนการผลิตนัก ศึกษาต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า โดยนาจานวนนักศึกษา เต็ม
เวลาเทียบเท่า (FTES) หารต้นทุนรวมแต่ละหลักสูตร และนาผลจากการคานวณต้นทุนรวมแต่ละหลักสูตรมา
วิเคราะห์รายละเอียดของต้นทุนต่อหลักสูตรที่สูงหรือต่า และนาข้อมูลไปวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการบริหาร
หลักสูตร ทั้งในเองการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
3. ขอบข่ายการคานวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นการนา
ต้นทุนจากรายงานทางการเงิน ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้
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3.1 ขอบข่ายด้านหลักสูตร เป็นการรายงานต้นทุนต่อหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง ในปี
การศึกษา 2562 มีจานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 53 หลักสูตร
3.2 ขอบข่ายด้านค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายที่รายงานทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน ผลผลิต
การผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบกลาง (ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร) ค่าเสื่อม
ราคา และค่าตัดจาหน่าย ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3.3 ขอบเขตด้านเวลา เป็นผลการดาเนินงานในรอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามบันทึก
ข้อความที่ อว 0651.102(3)/0954 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 งานบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ขอส่งข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะศิลศาสตร์
ดังนี้
1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายทุกรายการ เป็นค่าใช้จ่ายจริงทั้งงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ใน
พันธกิจการผลิตบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. ค่าสาธารณูปโภค การวิเคราะห์และจัดทาต้นทุนต่อหน่วย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รวมค่าใช้จ่ายทั้งมหาวิทยาลัยและปันเข้าสู่คณะด้วยจานวนบุคลากรรวมกับค่า FTES
3. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาบุคลากรเบิกจ่ายในกองคลัง นาสู่คณะตามรายชื่อของบุคลากร
4. ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาเบิกจ่ายกองพัฒนานักศึกษา นาสู่คณะตามรายชื่อนักศึกษา
5. นาค่าใช้จ่ายลงสู่สานักงานคณบดี
6. ปันค่าใช้จ่ายจากสานักงานคณบดี ลงสู่วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย
7. การคานวณต้นทุนการผลิตนักศึกษาต่อจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า โดยนาจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) หารต้นทุนรวมแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
1. ตารางต้นทุนต่อจานวนนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชา
ต้นทุนต่อ
ต้นทุนหลักสูตรต่อ ต้นทุนต่อหน่วย หลักสูคร
หลักสูตรรวม
หน่วย(จานวน (FTES)
นักศึกษา)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
467
หลักสูตร ภาษา
18,125,049.65
44,342.63
528
หลักสูตรการท่องเที่ยว
15,244,973.69
66,749.74
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2562 เป็นดังนี้
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เรื่องความคุ้มค่าด้านประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาถึงผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาจากจานวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน
พบว่าจากการเปิดการเรียนการสอนของทั้ง 2หลักสูตร ดูเหมือนไม่เกิดความคุ้มค่าต่อการบริหารเนื่องจากการคิดค่า
ต้น ทุนต่อหน่วยของคณะศิลปศาสตร์ค่อนข้างสูง เนื่องจากความไม่คุ้มค่านี้มีผลมาจาก การคานวณต้นทุ นแต่ละ
หลักสูตรนั้นได้นาค่าใช้จ่ายทุกรายการ ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าครุภัณฑ์
การศึ ก ษา ค่ า ใช้ จ่ ายในการจั ด ฝึ ก อบรม ค่ าใช้ จ่า ยโครงการที่ จัด ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทาง ค่ า
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของอาจารย์ ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาของนักศึกษา ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน
และค่าจ้าง) ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าเสื่อมราคา เงินอุดหนุนและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มาปันส่วนให้กับสาขาวิชา
ต่าง ๆ จึงส่งผลให้การบริหารจัดการในแต่ละหลักสูตรไม่เกิดความคุ้มค่า เนื่องจากคณะเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดของ
นักศึกษา จึงจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและมีราคาสูง เพื่อจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ศึกษา
ทดลอง และลงมือปฏิบัติ จึงส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นสูงตามไปด้วยและมีการเลื่อนขั้นและปรับเงินเดือน ของ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่เพิ่มสูงขึ้น และประการสาคัญคือจานวนนักศึกษาน้อยลงจึงทาให้รายรับจากการ
จัดการศึกษาน้อยกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นในปี 2562 คณะจึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการกาหนดให้
สาขาวิชาทุกสาขาออกแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ ให้มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
เพื่อให้สามารถบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
ด้านประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
เมื่อพิจารณาด้านประสิทธิผลการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาจากอัตราการสาเร็จการศึกษาตามแผน ร้อยละการได้งานทาภายในระยะเวลา 1
ปี หลังสาเร็จการศึกษา โดยภาพรวมของคณะฯ คิดเป็น 46 คน จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 145 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.72 โดยจานวนนี้เป็นประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน จานวน 32 คน หลังจาก
สาเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 69.56 ประกอบอาชีพอื่นๆ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 และดาเนินธุรกิจ
อิสระหรือเจ้าของกิจการ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ในแต่ละด้านทั้ง 5 ด้าน ผลปรากฎว่าความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.27 พอใจมากที่สุด และด้านรองลงมาอันดับที่2 ด้านผลการ
พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 4.24 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่อันดับที่ 3 อยู่ระดับพอใจมากที่สุด 4.21 ส่วนอันดับที่
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.19 อยู่ในระดับพอใจมาก และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน
ด้านด้านความรู้ 4.18 ระดับที่ 5 ได้แก่ด้านทักษะทางปัญญา 4.05
จึงถือได้ว่าการบริหารหลักสูตรในภาพรวมมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล
ด้านโอกาสในการแข่งขัน
ประเด็นที่เป็นโอกาสในการแข่งขันของคณะศิลปศาสตร์
1) คณะศิลปศาสตร์ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากหน่วยงานวิชาชีพ
2) นโยบายภาครัฐให้ความสาคัญกับสาขาการท่องเที่ยวและสาชาภาษาและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
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3) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีมาจากวิทยา
เขตจักรพงษภูวนารถในด้านบริหารธุรกิจเดิม
4) คณะมีระบบโค้วต้ารับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
5) ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ
เมื่อเปรียบเทียบในเรื่องค่าบารุงการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์
ระหว่างมหาวิทยาลัย 5 แห่งนั้น เห็นได้ว่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีค่าบารุง
การศึกษาที่อยู่ในระดับต่า จึงทาให้เป็นโอกาสในการแข่งขันอีกประการหนึ่ง และอยู่ในทาเลที่เดินทางสะดวก อยู่ใจ
กลางเมือง และการเรียนการสอนก็ทันสมัย ความได้เปรียบ คณะศิลปศาสตร์ค่าเทอมถูกกว่า เมื่อค่าแรกเข้า รวมกับ
ค่าบารุงการศึกษา ยังถูกกว่าที่อื่นๆ
ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าบารุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์
อัตราค่าบารุงการศึกษาต่อภาคการศึกษา
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าแรกเข้า
1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC5.1.2-001
62LAC5.1.2-002
62LAC5.1.2-003

13300
14,000
14,000
27,600
45,000

3000
1,000
2,500
-

รายการ
รายงานต้นทุนต่อหน่วย คณะศิลปศาสตร์
สรุปผลภาวะการมีงานทาของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2561
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จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
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5.1.3 การบริหารความเสี่ยง
 3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
1. คณะศิลปศาสตร์ ได้ มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารระดั บสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละพันธกิจหลักของคณะ ประกอบด้วย
คณบดี
เป็นประธาน
รองคณบดี
เป็นรองประธาน
บุคลากรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทางานตามคาสั่ งคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและการวางระบบ
ควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจาปีงบประมาณ 2563 ณ
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562 ตามคาสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 101/2562 โดยดาเนินการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ซึ่งผ่านการวิเคราะห์บริบทจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีบทบาทต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
ฯ การทบทวนภาระงานที่มีความสาคัญต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ไม่บรรลุเป้าหมาย และผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง/แผนปรับปรุง
การควบคุมภายใน โดยใช้คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก เป็นกรอบและแนวทางการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะศิลปศาสตร์
2. คณะศิลปศาสตร์ ได้กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
ดังนี้
1) กาหนดนโยบาย ให้คาปรึกษา แนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
2) มอบหมายแนวทางจัดทาแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ
3) ร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ หรือสร้างความ
เสียหายของหน่วยงาน
4) ร่วมกันจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยกาหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการ
ที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และดาเนินการตามแผน
5) ดาเนินการตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบของความเสี่ยง และ
จัดลาดับความเสี่ยง
6) ดาเนินการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของ
การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
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7) ร่วมกัน พิจ ารณาแผนบริห ารความเสี่ ยงที่เหลืออยู่ห ลังจากการจัดการ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่จาก
นโยบาย เพื่อดาเนินการปรับแผนและวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
3. คณะศิลปศาสตร์ ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งคณะศิลปศาสตร์จะมีการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรตาม
แบบประเมินการควบคุมภายใน 5 ด้าน ตามตามพันธกิจของคณะคณะศิลปศาสตร์
2) การกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรในการดาเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ
3) การระบุความเสี่ยง
4) การประเมินความเสี่ยง
5) การประเมินมาตรการควบคุม
6) การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง
7) การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
8) การติดตามและทบทวนการดาเนินงาน ซึ่งองค์ประกอบที่ 2-8 จะเป็นกระบวนการบริหารความเสี่ยง
และเป็นระบบควบคุมภายในด้วย
ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดาเนินการตามระบบและกลไกของแผนการ
บริหารของคณะศิลปศาสตร์ โดยได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการผลิตบั ณ ฑิต การผลิ ตบัณ ฑิตและพัฒ นานักศึกษาให้ เป็นบัณ ฑิตนักปฏิบั ติระดับประเทศ
บั ณ ฑิ ต นั กปฏิ บั ติ ที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น ผู้ รู้ มี คุ ณ ธรรมมี จ ริยธรรมพร้อ มใช้ งานตามความต้ องการของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรรายวิชาที่กาหนดและความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
2) ด้านการวิจัย เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ
เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพและช่วยในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนสังคมและประเทศ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สมารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาของ
สถาบันเชิงพื้นที่ท้องถิ่นและประเทศ
3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป้าหมาย เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็ง ด้วยภูมิปัญญาและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง บริการวิชาการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
4) ด้านการทานุ บ ารุง ศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรม และอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อม ส่ งเสริมสนับสนุนทานุบารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มีการทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ด้านการบริหารและการจัดการ สร้างการบริห ารและการจัดการ สร้างการบริห ารและการจัดการ
องค์กรที่ดี เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มี
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ธรรมมาภิ บ าล มี บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพมี เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ค วามทั น สมั ย ที่ เชื่ อ มโยงทุ ก ภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยและมีแนวทางบริหารรายได้เพื่อการพึ่งตนเอง พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาล
4. คณะศิลปศาตร์ ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ ดังนี้
1) การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการท าให้ ส าเร็ จ หรื อ ผลลั พ ธ์ ข องการด าเนิ น งานตาม
วัตถุประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์ โดยให้ทุกกิจกรรมกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานตามพันธกิจของ
คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ
2) การระบุความเสี่ยง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ หรือการกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบเชิงลบ ทา
ให้หน่วยงานสูญเสียคุณค่า หรือขัดขวางวัตถุประสงค์ โดยเกิดจากทั้งสาเหตุปัจจัยภายใน (สามารถควบคุมได้)
และปัจจัยภายนอก (ไม่สามารถควบคุมได้) มีขั้นตอนดังนี้
2.1) พิจารณาว่าวัตถุประสงค์ระดับกระบวนการ/กิจกรรมคืออะไร
2.2) ระบุว่ามีเหตุการณ์/การกระทาใด พร้อมทั้งสาเหตุของเหตุการณ์นั้น ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยง
2.3) จัดประเภทความเสี่ยง
3) การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง จะทาให้รู้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และรู้ว่าความเสี่ยง
ใดเป็นความเสี่ยงที่คณะฯ ต้องรีบจัดการ และความเสี่ยงใดสามารถยอมรับให้เกิดขึ้นได้ รวมทั้งรู้ว่าจะกาหนด
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร โดยใช้วิธีการประเมินแบบ Risk Matrix ซึ่งพิจารณาถึงความไม่แน่นอน 2
ปัจจัย คือ ระดับโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ยง และระดับผลกระทบของความเสี่ยง โดยมีขั้นตอนการประเมินความ
เสี่ยง ดังนี้
3.1) จัดทาหลักเกณฑ์สาหรับประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย เงื่อนไขของปัจจัยด้านโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง
3.2) วิเคราะห์และประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงและ
ผลกระทบของความเสี่ยง
3.3) จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
4) การจัดการความเสี่ยง เป็ นการดาเนินการเพื่อกาจัด โอนย้าย หรือลดความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่
คณะฯ ยอมรับได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1) หลั งจากประเมิน และจัดล าดับความเสี่ ยงแล้ ว จะดาเนิ นการวิเคราะห์ ความคุ้มค่าของ
วิธีการจัดการต่างๆ เพื่อให้สามารถกาหนดวิธีการที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
4.2) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง สาหรับความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงของความเสี่ยงสูง
หรือเป็นความเสี่ยงที่สาคัญ ประกอบด้วย วิธีการดาเนินงาน และมีการกาหนดหน่วยงาน หรือบุคคลที่
รับผิดชอบแผนจัดการความเสี่ยง
5) การรายงานผล เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
มั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จ ความรุนแรงของ
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ผลกระทบ วิธีการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมี เป้ าหมายในการติด ตามผล เป็ น การประเมิ น คุ ณ ภาพและความ
เหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดาเนินการไปแล้วว่า
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และสามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หรือไม่ โดยมหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงปีละ 3 ครั้ง ในรอบ 6
เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ
วางระบบควบคุ มภายในของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน ออก ประจ าปี งบประมาณ 2563 โดย
คานึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตามยุทธศาสตร์ที่สาคัญ กาหนดให้มีนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ที่
ผ่านการวิเคราะห์ บ ริ บ ทจากสภาพแวดล้ อมภายนอกที่ มีบทบาทต่อการดาเนินงานของมหาวิท ยาลั ยรวมถึง
กาหนดให้มีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ และให้มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อใช้
สาหรับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดาเนินการตามระบบและกลไกลของแผนการ
บริห ารของคณะศิล ปศาสตร์ โดยมีการทบทวนและพิจารณาผลการประเมินความเสี่ ยงที่อยู่ในระดับสูง เพื่อ
ปรับปรุงและจัดทาแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ลด และหลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะทาให้มหาวิทยาลัยเกิดความ
เสียหาย และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งรายงานผล
การดาเนินงานของตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาระงาน
ที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎ ระเบียบ การจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ได้แก่ งาน
การเงิน งานบั ญชี งานพัสดุ เป็ น ต้น มาเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี งบประมาณ 2563 และได้ น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งในโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยได้
ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการผลิตบั ณ ฑิต การผลิ ตบั ณ ฑิตและพัฒ นานักศึกษาให้ เป็นบัณ ฑิตนักปฏิบั ติระดับประเทศ
บั ณ ฑิ ต นั กปฏิ บั ติ ที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น ผู้ ชู้ มีคุ ณ ธรรมมี จริย ธรรมพร้อมใช้ งานตามความต้อ งการของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรรายวิชาที่กาหนดและความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
2) ด้านการวิจัย เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ
เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ สังคมได้รับองค์ความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพและช่วยในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนสังคมและประเทศ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สมารถผลิตผลงานที่ มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาของ
สถาบันเชิงพื้นที่ท้องถิ่นและประเทศ
3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป้าหมาย เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็ง ด้วยภูมิปัญญาและคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเอง บริการวิชาการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
4) ด้านการทานุ บ ารุง ศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรม และอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อม ส่ งเสริมสนับสนุนทานุบารุง
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ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มีการทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ด้านการบริหารและการจัดการ สร้างการบริห ารและการจัดการ สร้างการบริห ารและการจัดการ
องค์กรที่ดี เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มี
ธรรมมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทบา
ลัยและมีแนวทางบริหารรายได้เพื่อการพึ่งตนเอง พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาล
คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปี
งบประมาณ 2563 โดยจัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ในรอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือนตามกิจกรรมควบคุมความเสียง ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริหาร
ความเสี่ ย งและการวางระบบควบคุมภายใน คณะศิล ปศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(62LAC 5.1.3-004 เอกสารแนบผลสรุปการบริหารความเสี่ยง 2563)
โดยผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารคณะ และกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป สาหรับแผน
บริ ห ารความเสี่ ย งในรอบปี ถัด ไปจะพิ จ ารณาระดับ ความเสี่ ยงที่ เหลื อ อยู่ห ลั งการจัด การความเสี่ ย ง และน า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารคณะ สภามหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่
จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในสถาบัน และจากหน่วยงานกากับต่อไป
ในปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้กาหนดระบุความเสียงภาวะวิกฤตที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการ
และด้านการบริหารการจัดการ โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยง โดยเลือกประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงไว้ 2 ด้านคือ ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการบริหารการจัดการ
ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตริ ะดับประเทศ
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับ
กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยงที่ ผู้รับผิดชอบ การบริหาร
ความ
ภายใน
ยอมรับได้
ความเสีย่ ง
เสีย่ ง
1. การรับนักศึกษา 1.1.1 ค ณ ะ H (16) คณะศิลปศาสตร์
M
รองคณบดี
ตค 62
ฝ่ายวิชาการ
1.1.1 จ า น ว น ศิ ล ปศาสตร์ 4 x 4 กาหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์
และวิจัย
นักศึกษาที่รับเข้า ข า ด ก า ร
ตามโรงเรียน
มาศึกษามีจานวน ประชาสัมพัน
ต่างๆ ให้รวดเร็ว
น้ อ ยไม่ ต รงตาม ธ์เชิงรุกอย่าง
และสร้างช่องทาง
แผน
ต่อเนื่อง
ประชาสัมพันธ์
มากยิ่งขึ้น
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4. สร้างการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยง
4. การประสานงาน 4.1 บุคลากร
3x4 = 12
ป้องกันผลกระทบ และนักศึกษามี
H
จากเหตุแพร่ระบาด ปัญหาทาง
ของโรคติดต่อ
สุขภาพไม่
4.1 สุขภาพของ
สามารถมา
บุคลากรและ
ปฏิบัติงานและ
นักศึกษาได้รบั
เดินทางมา
ผลกระทบจากเหตุ ศึกษาได้
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ

กิจกรรมควบคุม
ภายใน
-

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ การบริหาร
ที่ยอมรับได้
ความเสีย่ ง
M
รองคณบดี มค 63

ฝ่ายบริหาร
และแผน

จากการติดตามและการจัดการความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงภาวะวิกฤตที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ มีผลการดาเนินการดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตริ ะดับประเทศ
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงที่
แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
เหลืออยู่
การบริหารความเสี่ยง
1. การรับนักศึกษา 1.1.1 คณะ
H (12)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์จัดทา
4x3
และวิจัย
1.1.1 จ า น ว น ศิลปศาสตร์
โครงการประชาสัมพันธ์
ดาเนินการแล้ว เชิงรุกโดย เดินสายออก
นักศึกษาที่รับเข้า ขาดการ
(ความเสี่ยงลดลง
มาศึกษามีจานวน ประชาสัมพั
บูทและประชาสัมพันธ์
โดย จานวน
น้ อ ยไม่ ต รงตาม นธ์เชิงรุก
นักศึกษาที่รับได้ มี ตามโรงเรียนต่างๆ ในเขต
แผน
อย่าง
จานวนต่ากว่าแผน ต่างจังหวัดที่เป็นเป้าหมาย
ต่อเนื่อง
ใหม่
น้อยกว่าที่
คาดการณ์ไว้)
ดาเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ 2564
(ม.ค.64)
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4. สร้างการบริหารและการจัดการองค์กรที่ดี
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่
4. การประสานงาน 4.1 บุคลากร
M (9)
ป้องกันผลกระทบ และนักศึกษามี
3x3
จากเหตุแพร่ระบาด ปัญหาทาง
ดาเนินการแล้ว
ของโรคติดต่อ
สุขภาพไม่
(ความเสี่ยงลดลง
4.1 สุขภาพของ
สามารถมา
เพราะเปลี่ยน
บุคลากรและ
ปฏิบัติงานและ รูปแบบการเรียน
นักศึกษาได้รบั
เดินทางมา
การสอน และการ
ผลกระทบจากเหตุ ศึกษาได้
ปฏิบัติงานใหม่ ทา
แพร่ระบาดของ
ให้บุคลากรและ
โรคติดต่อ
นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานและ
ดาเนินการเรียน
การสอนได้)

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC 5.1.3-001
62LAC 5.1.3-002
62LAC 5.1.3-003
62LAC 5.1.3-004
62LAC 5.1.3-005
62LAC 5.1.3-006
62LAC 5.1.3-007

แนวทาง/วิธีป้องกันแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
การบริหารความเสี่ยง

4.1 คณะศิลปศาสตร์ ติดตาม ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ โรค บริหารและแผน
ไวรั ส โคโรน่ า สายพั น ธ์ ใ หม่
2019 (COVID-19) จ าก ข่ าว
และดาเนินการแจ้งประกาศแก่
นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร ทาง
ไลน์คณะศิลปศาสตร์ เฟซบุ๊ ค
เวบไซด์ ค ณะ พร้ อ มทั้ งออก
ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เพื่อ
ประกาศแนวทางให้ บุ ค ลากร
และนักศึกษาปฏิบัติงาน และ
ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการ
สอน พร้ อ มป ฏิ บั ติ ต นเพื่ อ
ป้อ งกั นตั วเองจากโรคระบาด
และรณรงค์ ก ารใส่ ห น้ า กาก
อนามัย เพื่อป้องกันการเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพ

รายการ
คณะกรรมการโครงการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน
คณะศิลปศาสตร์ 101/2562
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รายงานสรุปการบริหารความเสี่ยงประจาปี 2563 รอบ 6 เดือน 9 เดือน
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงภาวะวิกฤตที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในคณะ
ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในคณะ
ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในคณะ
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รหัสหลักฐาน

รายการ

ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
62LAC 5.1.3-008 รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
62LAC 5.1.3-009 รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
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5.1.4 การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
จากนโยบายในการบริหารงานตามแนวทางในการบริหารจัดการตามพันธกิจหลักเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแต่ละด้าน ด้วยหลัก GEEMBIT คือ
1. Good Governance ต้องบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารอย่างเคร่งครัด
2. Equality สร้างความความเสมอภาคแก่บุคลากรในองค์กร
3. Effectiveness and Efficacy ใช้หลักการจัดการให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใช้
และจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดและเกิดความคุ้มค่า
4. Moral ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการดาเนินตามโครงการ องค์กรคุณธรรม “ซื่อสัตย์ สามัคคีและ
เสียสละ”
5. Benefit ส่งเสริมกิจกรรมการหารายได้เพื่อดาเนินกิจการภายในโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและองค์
ความรู้
6. Integrated Academic ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการทางวิชาการและการวิจัย ให้เข้มแข็งทาง
วิชาการ เน้นคุณภาพของบัณฑิต และผลลัพธ์ของการบริหาร
7. Tools นาระบบประกันคุณภาพ มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างจริงจัง
ดังนั้นผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ดาเนินการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการ
ดาเนินงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ใน
คณะทุกคนที่จะดาเนินงานตามภารกิจต่างๆ ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด
ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้โดยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยคานึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก
10 ประการ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
หลักการจัดการให้งานเกิดประสิทธิผล โดยการใช้และจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดและเกิดความ
คุ้มค่า เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีเหตุผลในการตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการกระทาของตนด้วยผลที่
สมเหตุสมผล ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับงบประมาณ
มาดาเนินการ
1.1 มีการกาหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานโดยมี
การกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ โดยมีการดาเนินการตาม
แผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คณะฯ
1.2 มีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และเป้าหมายขององค์กรให้บุคลากรทราบในการประชุมอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ถึงแผนการดาเนินการของคณะฯ ในทุกครั้งได้รับทราบอย่างทั่วถึง
1.3 มีการติดตาม และประเมินผลเพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติโดยการติดตามผลการดาเนินงาน
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ตามตัวบ่งชี้ ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีทุกไตรมาส ในทุกโครงการที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ
แบ่งเป็นรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2562
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
เป็นผลจากการการบริหารงานตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือ การบริหารจัดการที่เหมาะสมโดย
2.1 มีการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ และมอบหมายงานอย่าง
ชัดเจนโดยมีขั้นตอนการอนุมัติตามสายบังคับบัญชา ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณ และพัสดุ การจัดการที่ดีทาให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลผลิตที่ท้าให้เกิด
ประสิทธิผล
2.2 มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กรและช่องทางการติดต่อและสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรกับนักศึกษาในทุกช่องทางทั้ง LINE Facebook e-mail และระบบ E-manage ที่ทาให้
กระบวนการสื่อสารที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เหมาะสมและแม่นยากับบุคคลากรใน
หน่วยงาน ประหยัดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล
2.3 มีการบริหารโดยการกาหนดบุคลากรที่เหมาะสมกับภาระงานของหน่วยงานซึ่งมีการบริหาร
ทรัพยากร ต้นทุนและงบประมาณ เหมาะสมกับองค์กร
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
เพื่อให้การให้บริการสามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยมีการดาเนินการดังนี้
3.1 มีการจัดทากระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและขั้นตอน ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีการ
ประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร โดยใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างหลากหลาย ผู้บริหารคณะฯ มีการดาเนินงานที่
สามารถตอบสนองในการให้บริการและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางระบบสังคมออนไลน์ ทั้งLINE และ facebook
ของคณะศิลปะศาสตร์ รวมถึงช่องทางร้องเรียนถึงคณบดี โดยผู้บริหารทุกระดับจะมีส่วนร่วมในการรับฟังความ
คิดเห็น และตอบปัญหาในทุกช่องทาง
รวมถึงมีการจัดให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ ใน
ระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2562 ของทุกหลักสูตรเพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงในรายงานผลการ
ดาเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) ให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา เป็นต้น
3.2 มีแผนการดาเนินการ หรือขั้นตอนที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและคาดหวังความสาเร็จได้โดย
คณะฯ มีจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงขั้นตอนการทางานโดยสามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อผู้รับบริการตามที่ผู้รับบริการคาดหวังไว้ เช่น ขั้นตอนในการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ การดาเนินการขอสนับสนุนทุนวิจัย หรือการจัดส่ง มคอ.3 และ 5 เป็นต้น
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3.3 มีการสนับสนุนให้บุคลากรทังสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าตามเส้นทางในการ
ท้างาน โดยให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล (IDP) ที่บุคคลแต่ละคนได้กาหนดไว้
ประจาปีงบประมาณ 2562 และ 2563 หรือตามที่สนใจนอกแผนฯตามความจาเป็น
3.4 มีการกาหนดกระบวนการดาเนินงานที่ยืดถือประโยชน์ของผู้ใช้ บริการเป็นหลัก ไม่สิ้นเปลือง
ระยะทางและเวลา จนทาให้เกิดผลกระทบต่อบุคลากร เช่น การอนุมัติการเดินทางไปราชการ หรือการ
ปฏิบัติการใช้จ่ายตามมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ที่บุคลากรทุกคนมีความตระหนัก
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ดังนี้
4.1 มีการบริหารงานตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ มีการประเมินผล และติดตามการ
ดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ ตามวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์ที่แสดงความรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตที่
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการในอนาคตของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและสาขาการท่องเที่ยว
4.2 มีการบริหารทรัพยากร บุคคลภาระงานและงบประมาณ ตามความรับผิดชอบ โดยยึดการมีส่วน
ร่วมเป็นหลัก เช่น การให้สาขาวิชาเสนอแผนการบริหารบุคลากรในสาขาทั้งการศึกษาต่อ การฝึกอบรมต่างๆ รว
มึงการให้สาขาวิชาต่างๆ เป็นผู้กาหนดการจัดทาคาขอวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณ์ต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินการ
ในสาขาวิชา
4.3 มีการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยได้จัดทาข้อตกลงแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่มีการปรับเพื่อให้สอดรับการ
ภาระงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เฉพาะบุคคล
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
เป็นกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอัน
ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี ดังนี้
5.1 มีการบริหารงานเป็นไปด้วยความชัดเจนและโปร่งใส ยึดถือตามระเบียบเป็นเกณฑ์ สามารถ
ตรวจสอบได้ เช่น ในกระบวนการคัดเลือกผู้แทนอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอานวยการคณะฯ
(ตามระเบียบกาหนดให้คณบดีสามารถเสนอชื่อแต่งแต่งได้โดยอธิการบดี) เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ทุกท่าน
ได้มีการเสนอชื่อและรับรองอย่างเปิดเผยในที่ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปะศาสตร์ รวมถึงการเปิด
โอกาสให้อาจารย์ทุกท่านเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
การดาเนินงานด้านการเงินและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดและ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง เช่นการจัดซื้อวัสดุต้องมีการเปรียบเทียบร้านค้าเพื่อให้ได้ร้านที่จ้าหน่าย
สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่ดีที่สุด รวมถึงมีการตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อดาเนินการอย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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5.2 มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคณะกรรมการอานวยการ
คณะฯเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาโดยมีการรายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี การแสดงบัญชีรายจ่ายของ
คณะศิลปศาสตร์ให้อาจารย์ทุกท่านได้รับทราบถึงสถานการณ์และสถานทางการเงินและงบประมาณของคณะ
ศิลปศาสตร์อย่างทั่วถึงในที่ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ
5.3 มีระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีการประเมินผลงานของบุคลากรที่ชัดเจน โดยกระบวนการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดคณะศาสตร์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการท้าสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ได้มีแจ้งเกณฑ์การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้บุคลากรทุกระดับทราบ และผู้รับการประเมินมีสิทธิ์
เสนอแนะ เมื่อประเมินเสร็จแล้วผู้รับการประเมินได้ทราบผลการประเมินของตนเองและผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้
สอบถามกรณีไม่พอใจในผลการประเมิน
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
ทุกคนมีโอกาสได้เข้าร่ว มในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทั ศนะ ร่วมเสนอปัญ หาหรือ
ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง
6.1 เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ว มในการกาหนดทิ ศ ทางและวางแผนงาน การด าเนิ น การของ
หน่วยงานในการบริหารจัดการโดยยึดหลักเป้าหมายของหน่วยงานเป็ นหลัก โดยมีการดาเนินโครงการจัดทาแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ของคณะศิ ล ปศาสตร์ แ บบมี ส่ ว นร่ว ม ทั้ งวิ เคราะห์ จุ ดอ่ อ นจุ ดแข็ ง การก าหนดกลยุ ท ธ์ข องการ
ดาเนินงานในคณะแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม
การบริหารของคณะฯ โดยวิธีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการอานวยการคณะฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขา ตัวแทนคณาจารย์ประจา และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ในคณะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย
6.2 ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาและเห็นชอบขั้นตอน หรือกระบวนการปฏิบัติงาน ภายใต้
กรอบของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562 และ 2563 เพื่อดาเนินการ
ทบทวนผลการดาเนินงานกับยุทธศาสตร์ของคณะฯที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์ นโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมาปรับปรุงพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ
อีกทั้งยังมีการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานของคณะฯ มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายการบริหารงานของคณะฯ โดยมีการจัดประชุมเพื่อให้
บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและการบริห าร
จัดการภายในคณะในหลายๆเวที เช่น คณะกรรมการจัดการความรู้ หรือในที่ประชุมระดับคณะฯและระดับ
สาขาวิชา
6.3 เปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรมี ส่ วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ ป ระเมิน ผลการปฏิบั ติงานในการจัด ท า
ข้อตกลงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาผลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่มีการปรับเพื่อให้
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สอดรับการภาระงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่เฉพาะบุคคลได้มีการเสนอและแสดงความคิดเห็นในรูปแบบการ
ประเมินที่สามารถปรับหรือยืดหยุ่นได้ตามความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคคลากรแต่ละคน เช่น คะแนน
การบริการวิชาการ ที่จากเดิมให้คะแนนเฉพาะการเป็นวิทยากรโครงการบริการวิชาการที่คณะจัดขึ้นเท่านั้น ซึ่งใน
ที่ป ระชุมเห็ น ว่า การไปเป็ น วิทยากรให้ ความรู้ในหน่วยงานต่างๆ สามารถนามาใช้ ในการประเมินได้ จึงเป็ น
ข้อตกลงร่วมกันในการพิจารณาหลักเกณฑ์
7. หลักการกระจาย อานาจ (Decentralization)
เป็นการถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากผู้บริหารสู่บุคลากรที่รับผิดชอบ
ดาเนินการ โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการ
ให้แก่บุคลากรซึ่งดาเนินการดังนี้
7.1 โครงสร้างของหน่วยงานมีการเชื่อมต่อกันในการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาของคณะ
ศิลปศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ตามลาดับ คณบดี รองคณบดีในฝ่ายต่างๆ ถึงการเชื่อมโยงของสาขาวิชาต่างๆ ภายใต้
การบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ
7.2 ผู้บริหารมีการมอบอานาจในการตัดสินใจในการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม
และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์
อักษรจากคาสั่งแต่งตั้ง รวมถึงสายงานบังคับบัญชาของหัวหน้าสาขาวิชา
คณบดี มีการกระจายอานาจในการบริหารจัดการ โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหาร
ในตาแหน่งต่างๆ อย่างเหมาะสมตามตาแหน่งที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ เพื่อความสะดวก
คล่องตัวในการบริหารจัดการและปฏิบัติราชการแทนกรณีที่คณบดีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้เช่น
รายละเอียดการแต่งตั้งฯ ให้ดารงต้าแหน่งรองคณบดี หัวหน้าสาขา หัวหน้างาน เป็นต้น
กระจายอานาจหน้าที่ให้แก่หัวหน้าสาขาในการบริหารงานภายในสาขา รวมถึงมอบหมายงานและ
ความรับผิดชอบในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงการมอบอานาจ
การตัดสินในในรูปของคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้คานึงถึงหลักการบริหารงานด้วยความโปร่งใส
ซึ่งคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่ประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ร่วมเป็นกรรมการใน
การจัดโครงการ/กิจกรรมและดาเนินงานด้านต่างๆ เพื่อระดมความคิดในการพิจารณาการตัดสินใจในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของคณะฯ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
เป็นการใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8.1 บริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม โดยใช้หลักนิติธรรมโดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะฯและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดมั่นในการบริหารงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะ
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อย่างเหมาะสม เช่นการรับเรื่องร้องเรียนของอาจารย์ในการพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคณาจารย์
คณะได้ดาเนินการออกมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้าและแจ้งไปยังผู้ร้องเรียน
ในการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการชุดต่างๆ คณะมีนโยบายในการสอบถามความ
สมัครใจของบุคลกรก่อนจะแต่งตั้งหรือออกคาสั่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่บุคลากรและคณะฯ
8.2 มีการบริหารงาน การเงินและทรัพยากร เป็นไปตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จะเห็น
ได้จากการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงิน การ
ตัดยอดบัญชีต่างๆ ในแบบฟอร์มการดาเนินการอย่างครบถ้วน
8.3 มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนที่เกี่ยวกับผลกระทบของบุคลากรและถือปฏิบัติโดย
เสมอภาค นอกเหนือจากข้อบังคับ ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยฯแล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังออกประกาศของคณะ
ศิลปศาสตร์เป็นกรณีเฉพาะ เช่น ประกาศเรื่องมาตรการการรณรงค์การสูบบุหรี่ มารตรการแลแนวทางในการ
ดาเนินการกิจกรรมรับน้องฯ คณะศิลปศาสตร์ เป็นต้น
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
หมายถึงการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
9.1 ผู้บริหารความสาคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน โดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกในด้าน
ใดๆ ผู้บริหารคณะเห็นความสาคัญของการพัฒนาตนเองจึงกาหนดนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้
พัฒนาตนเอง โดยได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเองสาหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ได้เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการท้างานให้สามารถนามาประยุกต์ใช้และพัฒนาการทางาน
9.2 มีการกาหนดแผนปฏิบัติงานตามความสาคัญเร่งด่วนในการพัฒนาหน่วยงาน และปฏิบัติตาม
แผนงานที่คณบดีแถลงไว้ต่อสภามหาวิทยาลัยคือ
1) การเร่งผลักดันคณะศิลปศาสตร์สู่แผนการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
2) การพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นธรรม
และจับต้องได้
3) เพิ่มผลผลิตและคุณภาพงานวิจัยสู่เวทีสากล
4) การสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรในทุกระดับของคณะศิลปศาสตร์
5) ภาระกิจการหารายได้เพื่อใช้จ่ายและบริหารภายในคณะศิลปศาสตร์จากการบริการวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม
6) เพิ่มสัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรให้สูงขึ้น
ซึ่งได้นามาไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์อย่างเหมาะสม
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10. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ(Consensus Oriented)
เป็นการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดย
10.1 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอมติอันที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยภาพรวม ในการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เช่น การเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ต่างๆ เช่นกรรมการวิจัยฯ กรรมการศึกษาทั่วไป เป็นต้น ซึ่งเป็นการตัดสินใจเรื่องสาคัญโดยใช้ฉันทามติ(ที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ) โดยให้ถือปฏิบัติทุกคนเท่าเทียมกัน มีกระบวนการตัดสินใจในที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการคณะฯหรือที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ และกรรมการที่สาคัญต่างๆ ของคณะล้วน
ยึดถือหลักปฏิบัติอันชอบธรรมในการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในประเด็นต่างๆ เช่นการบริหารประเด็น
เชิงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การแก้ไขความขัดแย้งของปัญหาโดยอาศัยฉันทามติที่ประชุมเพื่อให้มีการยอมรับ
หลักการและเหตุผลเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน และเป็นข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับและปฏิบัติได้
10.2 มีกระบวนการสรรหาหรือเลือกสรรผู้ที่จะดารงตาแหน่งในหน่วยงานทุกระดับ โดยให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการดาเนินการ เช่น ในกระบวนการคัดเลือกผู้แทนอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
อานวยการคณะฯ (ตามระเบียบกาหนดให้คณบดีสามารถเสนอชื่อแต่งแต่งได้โดยอธิการบดี) เป็นการเปิดโอกาส
ให้อาจารย์ทุกท่านได้มีการเสนอชื่อและรับรองอย่างเปิดเผยในที่ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปะศาสตร์
รวมถึงการเปิดโอกาสให้อาจารย์ทุกท่านเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน หรือการเสนอชื่อผู้
ที่จะเป็นคณะกรรมการฯในการสรรหาคณบดีฯ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ก็เป็นกระบวนการเน้นการมี
ส่วนร่วมที่ชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของคณะศิลปศาสตร์ได้ดาเนินการและ
ปฏิบัติอย่างครบถ้วนดังรายการหลักฐานแนบ
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC 5.14-001
62LAC 5.14-002
62LAC 5.14-003
62LAC 5.14-004
62LAC 5.14-005
62LAC 5.14-006
62LAC 5.14-007
62LAC 5.14-008
62LAC 5.14-007
62LAC 5.14-008

รายการ
รายงานการประชุมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562
รายงานการประชุมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ครั้ งที่ 5/2562
รายงานการประชุมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562
โครงสร้างการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
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5.1.5 การจัดการความรู้
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
งานการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์ มีหน้าที่ดาเนินงานการจัดการความรู้ภายในของคณะฯ โดยมี
การจัดทาคาสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 099/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 มี
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะศิ ล ปศาสตร์ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ นโยบาย เป้ า หมาย ยุ ท ธศาสตร์
วัตถุป ระสงค์ มาตรการ องค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการและแผนการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ของคณะศิลป
ศาสตร์และมหาวิทยาลัย โดยได้แสดงเป็นตารางเชื่อมโยงพันธกิจ เป้าประสงค์ ตั วชี้วัด กลยุทธ์ และแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม คณะศิลปศาสตร์ ฉบับทบทวน ปี 2561-2565 ต่อจากนั้นก็นาแผนยุทธ์ศาสตร์ดังกล่าวมา
สร้างเป็น แผนการจัดการความรู้ ให้ครอบคลุมตามพันธกิจ โดยกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ไว้ 2 ด้าน คือ
1.1 ด้านการเรียนการสอน ได้ดาเนินการในหัวข้อ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
โดยใช้ สื่ อ เทคโนโลยี เ ข้ า ช่ ว ย ” และมี ก ารน าความรู้ ที่ ไ ด้ ม าใช้ กั บ อาจารย์ ข อง
คณะศิลปศาสตร์
1.2 ด้านการวิจัยดาเนินการในหัวข้อ เรื่อง “ การขอทุนวิจัยสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
มหาวิทยาลัย” เพื่อนาไปเสนอแนวทางการขอทุนให้กับอาจารย์ที่สนใจ
2. คณะศิลปศาสตร์กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ตามประเด็นความรู้ในข้อ 1 คือคณาจารย์
และบุคคลากรภายในคณะฯ
3. คณะศิลปศาสตร์มีการดาเนินการจัดการความรู้โดยจัดโครงการอบรมสัมมนาการจัดการความรู้ km
และมีการนัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน
หรืองานวิจัยมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จนสามารถสกัดเป็นองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ทั้ง 2 ด้านตามรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีการศึกษา 2562 ด้านการเรียนการสอนและรายงานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีการศึกษา 2562 ด้านการวิจัย
4. คณะศิลปศาสตร์มีการจัดทาทะเบียนความรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ไว้เผยแพร่บนเว็บไซต์ KM
คณะฯ และจัดทาแผ่นพับแจกผู้ที่สนใจไว้ที่สานักงานคณบดี
5. คณะศิลปศาสตร์ มีการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ โดยนาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มา
ใช้ โดยนามาบูรณาการกับการพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนของบุคลากร โดยตั้งแต่ในช่วงต้นเดือน
มีนาคม พ.ศ 2562 เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ จากโรคติดเชื้อ Covid-19โดยสถานศึกษาต้องมีมาตราการเฝ้า
ระวัง เป็นผลทาให้การเรียนการสอนในภาคเรียนฤดูร้อน ของปีการศึกษา 2562 ต้องกาหนดให้มีการเรียน
การสอนออนไลน์ โดยที่อาจารย์ชนุช คล้ายสุวรรณ อาจารย์สาขาภาษาได้นาความรู้ที่ได้สกัดจากการ
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จัดการความรู้มาใช้ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพบัญชี ตามหลักฐาน
6. คณะศิลปศาสตร์ มีการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ โดยนาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาใช้ ในด้านการวิจัยโดยให้อาจารย์ที่สนใจได้นาแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้เป็นแนวทางในการขอทุนวิจัย
สนับสนุนจากแหล่งทุนวิ จัยภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งปรากฏว่ามีนักวิจัย 2 ท่านคือ อาจารย์ประติมา บุญ
เจือ สามารถนาไปเสนอขอทุนจากองค์การบริหารตาบลหนองเสือช้าง ประจาปีงบประมาณ 2563 และ
อาจารย์สิทธิชัย สุขธรรมสถิต ได้ทุนวิจัยที่ทางานร่วมกับอาจารย์ในคณะอื่นจากหน่วยงานบริหารและการ
จัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช) จากชุดโครงการวิจัย “นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มังคุด
โอทอป ครบวงจรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC 5.1.5-001
62LAC 5.1.5-002

62LAC 5.1.5-003
62LAC 5.1.5-004
62LAC 5.1.5-005
62LAC 5.1.5-006
62LAC 5.1.5-007
62LAC 5.1.5-008
62LAC 5.1.5-009
62LAC 5.1.5-010
62LAC 5.1.5-011
62LAC 5.1.5-012
62LAC 5.1.5-013
62LAC 5.1.5-014

รายการ
ค าสั่ ง คณ ะศิ ล ป ศาสตร์ ที่ 099/2562 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการจั ด การความ รู้
คณะศิลปศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ องค์
ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการและแผนการจัดการความรู้ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะศิลปศาสตร์
ตารางเชื่อมโยงพันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และแผนงาน/โครงกร/กิจกรรม
คณะศิลปศาสตร์
แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1-2 คณะศิลปศาสตร์
โครงการอบรมสัมมนาการจัดการความรู้ KM
องค์ความรู้ท่ีจาเป็นในการปฏิบัติราชการ แผนที่ 1-2 คณะศิลปศาสตร์
รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
องค์ความรู้ท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ KM คณะศิลปศาสตร์
http://www.cpc.ac.th/liberal_new/km
แผ่นพับการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์
การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบตั ินาความรู้ที่ได้มบูรณาการโดยนาองค์ความรู้ทไี่ ด้จาการ
จัดการความารู้มาใช้ด้านการสอน
กาหนดให้มีการเรียนการสออนออนไลน์
การนาความรู้จากการจัดการความรู้มาใช้ด้านการในการเรียนการสอนของบุคลากร
การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบตั ินาความรู้ที่ได้มบูรณาการโดยนาองค์ความรู้ทไี่ ด้จาการ
จัดการความารู้มาใช้ด้านวิจัย
ชุดโครงการวิจัย นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์มังคุด โอทอป ครบวงจรของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก
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5.1.6 การพัฒนาบุคลากร
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
1.แผนอัตรากาลัง
สายวิชาการ
1.1 โดยคณะศิ ล ปศาสตร์ มี ก ารจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง (พ.ศ.2561-2565) ซึ่ งประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล
อัต ราก าลั งในปั จ จุ บั น และความต้อ งการในอนาคต เพื่ อ ใช้ในการวางแผนความต้ องการบุ ค ลากรตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.2 การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนอัตรากาลัง โดยการได้รับอนุมัติจัดสรรอัตรากาลัง
จากมหาวิทยาลั ย เพื่ อมาดาเนิ น การสรรหาและเมื่อคณะได้รับการจัดสรรกรอบอัตรามา ได้มีการแจ้งไป ยัง
สาขาวิชาเพื่อกาหนดคุณสมบัติในการสอบ โดยจะมีวิธีการสอบคือ วิธีการสอบคัดเลือกและวิธีการสอบแข่งขัน
1.3 จากการด าเนิ น งานที่ ผ่ านมา คณะสามารถด าเนิ น การตามแผนอั ต ราก าลั งและแผนบริ ห าร
อัตรากาลัง ของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรายงานผลการดาเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบตาม
ระยะเวลาที่ กาหนด
สายสนับสนุน
1.4 โดยคณะศิลปศาสตร์ มีการจัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับการจัดสรรอัตราตามงบประมาณเงินรายได้
1.5 มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามกรอบแผนอัตรากาลัง โดยการกาหนดภาระงานตามที่
ได้รั บ มอบหมาย มีการกาหนด Job Description (JD) ของบุคลากรสาย สนับสนุน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด มีการบริหารอัตรากาลังตามแนวทางขั้นตอน หลักเกณฑ์ที่กาหนดทุกขั้นตอนด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ และตรงตามระยะเวลาที่กาหนด ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน
และบุคลากร
1.6 แผนการดาเนินงานทุกแผน จะได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ดาเนิน
ตามแผนที่ได้รับ
2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
2.1 โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรทุกประเภท ตามที่มหาวิทยาลัยได้
มอบอานาจให้คณะฯ เป็นผู้ดาเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว 62 LAC 5.1.6-003
2.2 มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวตามที่
มหาวิทยาลั ย มอบหมาย โดยก่อนดาเนิ น การสรรหา จะต้องขออนุมัติจากมหาวิท ยาลั ย และดาเนินการตาม
ขั้น ตอนการปฏิบั ติงาน เมื่อดาเนิ น การสรรหาแล้ วเสร็จ คณะฯ จะต้องรายงานผลการดาเนินการสรรหา ให้
มหาวิทยาลัยทราบโดยผ่านการอนุมัติของคณบดี เพื่อดาเนินการบรรจุแต่งตั้งต่อไป
3. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
3.1 โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และแผนการลาศึกษาต่อ ที่สอดคล้องกั บแผน
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
3.2 มีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนโดย แผนพัฒนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ดาเนินการ
จัดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งมีโครงการด้านการพัฒนาทักษะการ
ทางานและเส้นทางความก้าวหน้าของตาแหน่งงานบุคลากรทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง เมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
ต้องรายงานผลสาเร็จของโครงการให้มหาวิทาลัยทราบ ผ่านการอนุมัติจากคณบดีและนาผลที่ได้รับมาปรับปรุง
การจัดโครงการในครั้งต่อไป แผนการลาศึกษาต่อ โดยคณะศิลปศาสตร์ ดาเนินการสารวจความต้องการลาศึกษา
ต่อของบุคลากร เสนอชื่อเข้าแผนประจาปีเพื่อขออนุมัติมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อโดยผู้ขอลาศึกษาต่อต้องดาเนิน
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการสอบคัดเลือก และรายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียนผ่านคณบดี
เพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาใน
เรื่องต่างๆ ที่ตรงกับ ความต้องการพัฒ นาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในการทางานเพิ่มขึ้นโดยมีการจัดอบรมสัมมนาและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาภายนอก
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒ นาบุ คลากรที่ส อดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว พ.ศ. 2553– 2565 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
สายวิชาการ
แผนพัฒนาการศึกษาต่อ
ปี พ.ศ. 2562 มีอาจารย์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 3 ราย คือ
สาขาวิชาภาษา 1 คน และสาขาวิชาศึกษาทั่วไป 2 คน ดังนี้
1. นายนิ ธิเมธ เมธาภิวัชร์ สาขาภาษาศาสตร์ประยุก ต์ ณ Minzu University of China ตั้งแต่วันที่
1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 63
2. นายวิสัญ อ่างเฮ้า สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ ณ Zhejiang University ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 58 31 ส.ค. 63
3. นางสาวกิ ต ติ ย า แก้ ว สะเทื อ น สาขาวิ ช าเทคโนโลยี เทคนิ ค ศึ ก ษา ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 62 - 31 พ.ค. 65
การกากับ ติดตาม ให้ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ
1. การกากับ ติดตาม ให้ ผู้ ได้รับ อนุมัติให้ ไปศึกษาต่อให้ ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้รายงานผลการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลความคืบหน้าในการศึกษาและการทาวิทยานิพนธ์พร้อม
แสดงหลักฐานหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษามาพร้อมกับ Transcript ผู้อยู่ระหว่างศึกษาต่อจานวน 4 ราย
ได้ดาเนินการรายงานผลการศึกษา และได้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบแล้ว
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แผนพัฒนาบุคลากร
ตาแหน่งทางวิชาการ ได้มีการจัดส่งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการใน
การเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ การเสวนาเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอ
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ ณ มทร.ตะวันออก วข.บางพระ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. และ 24 มิ.ย. 62
การกากับติดตาม ให้รายงานผลการไปราชการ ประชุม / การอบรม /การสัมมนา / การศึกษาดูงาน/
การประชุมวิชาการ บุคลากรที่มีแผนการขอตาแหน่งทางวิชาการเพื่อให้ดาเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ และคณบดีมี
การจัดทาข้อตกลงในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนกับบุคลากรทุกคนในคณะ และตาม
OKR แต่ละบุคคล สาหรับบุคลากรที่ อยู่ในแผนการขอตาแหน่งทางวิชาการจะได้รับมอบหมายในข้อจัดทา
เอกสารประกอบการสอน และผลงาน วิชาการสาหรับที่จะใช้ขอตาแหน่งทางวิชาการ และต้องจัดส่งข้อมูลตาม
รอบระยะเวลาการประเมิน
สายสนับสนุน
แผนพัฒนาการศึกษาต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีผู้ลาศึกษาต่อ
แผนพัฒนาบุคลากร
เส้นทางก้าวหน้า ได้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน (R2R) วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
การกากับติดตาม ให้รายงานผลการไปราชการ ประชุม / การอบรม /การสัมมนา / การศึกษาดูงาน/การ
ประชุมวิชาการ และมีการให้บุคลากรในคณะจัดทาแผนพัฒนา รายบุคคล (OKR) สาหรับวางแผนการพัฒนาของ
ตนเองในรอบปีงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณในการ พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ที่ตรงกับ แผน OKR ที่ตนต้องการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ โดยจัดสรรงบประมาณตาม จานวนบุคลากรของแต่ละสาขาวิชา
4. การกากับติดตามการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4.1 มีการดาเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ มาตรฐานที่ มหาวิท ยาลั ยกาหนด โดยมหาวิทยาลั ยมี การออก
ข้อบังคับและประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน โดยคณะศิลปศาสตร์ ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี และประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้อง
4.2 มีการบริหารงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยมหาวิทยาลัย
4.2.1 มีการแจ้งเวียนข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน เพื่อให้
บุคลากรในสังกัดคณะฯ ใช้สาหรับดาเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน และส่งผลการเลื่อนสรุปผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานมายังกองบริหารบุคคล เพื่อดาเนินการและนาเสนอมหาวิทยาลัย โดยมี
การนาเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบั น อุดมศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ราชการ พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน
4.2.2 มีการแจ้งให้สารวจและเสนอผู้มีคุณสมบั ติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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ประจาปี 2563 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
บัญชีคุณสมบัติผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอต่อมหาลัย คณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2563 คณะศิลปศาสตร์ได้
มีการกากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนตามที่มหาลัยกาหนด ภายในระยะเวลา
4.3 มีการกากับให้หน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนและเสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.3.1 การเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นและค่ าตอบแทน ตามหนั งสื อ เวี ยนแจ้ ง ลงวัน ที่ ให้ ห น่ ว ยงาน
ดาเนินการเลื่อนขั้นเงิน เดือน ค่าตอบแทน หน่วยงานดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานมายังกอง
บริหารงานบุคคลภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.3.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจาปี 2563 ลง
วันที่ คณะฯเสนอขอการพระราชทานเครื่องอิ สริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2563
ตามระยะเวลาที่กาหนด
4.4 สรุปผลการดาเนินการคณบดี คณะศิลปศาสตร์เพื่อพิจารณาและออกคาสั่งหรือประกาศในงานที่
เกี่ยวข้องโดยงานบุคลากร
4.5 มีการสรุปปัญหาและแก้ไขข้อข้องในการดาเนินการ เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยการดาเนินการผ่านมาคณะฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนผลการประเมินการปฏิบัติราชการมากขึ้น ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะฯ เกิดปัญหาและส่วนที่สาคัญที่ทาให้เกิดปัญหา คือ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ชัดเจน มหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ
5. สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1 ส่งบุ คลากรเข้ารับ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลั ย
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่นประจาปี
5.2. โดยงานบุคคลแจ้งเวียนประกาศการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและผู้ทาคุณประโยชน์ให้ทุกหน่วยงาน
คัดเลือก และส่งผลให้กองบริหารงานบุคคลเพื่อรวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุ คคลดีเด่นหรือผู้ทา
คุณประโยชน์พิจารณาให้คะแนน
5.3 มีการนาผลการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพิจารณา
5.4 สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านใช้สิทธิประกันสังคมตรวจสุขภาพ
ประจาปี
5.5 มีสถานที่ออกกาลังกายให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้ใช้สิทธิ
6. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ
6.1 คณะศิลปศาสตร์ มีการนาผลการประเมินความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
ประจาปีการศึกษา 2562 รวมถึงมีการสารวจความต้องการ
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6.2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการการ
พัฒนาบุคลากรประจาปีการศึกษา 2562
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC 5.1.6-001
62LAC 5.1.6-002
62 LAC 5.1.6-003
62LAC 5.1.6-004
62LAC 5.1.6-005
62LAC 5.1.6-006
62 LAC 5.1.6-007
62 LAC 5.1.6-008
62 LAC 5.1.6-009

62LAC 5.1.6-0010
62LAC 5.1.6-0011
62LAC 5.1.6-012
61LAC 5.1.6-013

รายการ
แผนอัตรากาลัง
การสารวจข้อมูลอัตรากาลังสายสนับสนุน
เอกสารการสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากร
แผนการบริหารบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน
แผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน
ภาระงานสายวิชาการและสายสนับสนุน
รายงานผลการศึกษาของบุคลากร
รายงานการฝึกอบรมบุคลากร
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ณ วันที่ 2 เมษายน
2562
สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพที่ดีโดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านใช้สิทธิประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจาปี
สถานที่ออกกาลังกายให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ผลการประเมิน 5 ส และการประกันคุณภาพสานักงานคณบดี
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาปีการศึกษา
2562
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จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
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5.1.7 การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ
คณะศิลปศาสตร์ ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยนารูปแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับ หลั กสู ตร ระดับ คณะ ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณ ภาพของส านักงานคณะกรรมการ
อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) และส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงานภารกิจทุกด้านให้ใช้ระบบการ
ประกันคุณภาพที่ครอบคลุมการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เป็นกรอบแนวทาง และในการดาเนินงาน
ประกัน คุณ ภาพการศึกษาให้ ถือเป็ น หน้ าที่ ของทุกหน่ ว ยงานในการพัฒ นาระบบและให้ การประกันคุณ ภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เป็นแนวปฏิบัติ (62LAC
5.1.7-001)
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ (61LAC 5.1.7-002) ดังนี้
การควบคุมคุณภาพ
1. มี ก ารก าหนด/ทบทวนนโยบาย โดยผู้ บ ริห ารคณะน านโยบาย/ตั ว บ่ งชี้ (KPI) ของมหาวิท ยาลั ย
(62LAC 5.1.7-003) มาทบทวน เพื่ อ จั ด ท านโยบาย/ตั ว บ่ งชี้ (KPI) ของคณะฯ และงานประกั น
คุณภาพการศึกษา จัดทาร่างนโยบาย (KPI) และกาหนดค่าเป้าหมาย เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการคณะเพื่อพิจารณา (62LAC 5.1.7-004) (62LAC 5.1.7-005)
2. คณะกาหนดให้ มีผู้กากับ ดูแลและรับผิดชอบรายตั วบ่งชี้ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ (62LAC
5.1.7-006)
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลระบบงานประกันคุณ ภาพการศึกษา ดาเนินงานด้านระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพ โดยงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจั ด ท าร่ างค าสั่ งเสนอต่ อ คณบดี เพื่ อ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (62LAC 5.1.7-007)
4. งานประกันคุณภาพการศึกษานาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และนโยบาย (OKR) ของคณะ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วแจ้งต่อผู้กากับตัวบ่งชี้ทางระบบ
e manage เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เพื่อดาเนินการ (62 LAC 5.1.7-008)
5. มีการจัดทาแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 โดยงานประกัน
คุณภาพการศึกษาจัดทาแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ทางการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562
(62LAC 5.1.7-009)
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6. มีการจัดทาโครงการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ดังนี้
6.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 (62LAC 5.1.7-010)
กิจกรรม การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในวันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
กิจกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะศิลปศาสตร์
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
กิจกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสานักงานคณะศิลปศาสตร์
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
การตรวจสอบคุณภาพ
1. มีการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน 2562 – 30
พฤศจิกายน 2562) และรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ต่อผู้บริหารในการประชุมผู้บริหาร
คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา (62LAC 5.1.7012)
2. มีการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 10 เดือน (1 มิถุนายน 2562 – 30
มีนาคม 2563) และรายงานผลการดาเนินงานรอบ 10 เดือน ต่อผู้บริหารในการประชุมผู้บริหารคณะ
ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา (62LAC 5.1.7-013)
3. มีการประชุมชี้แจงและติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพรอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2562 –
31 พฤษภาคม 2563) ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อ วัน ที่ 5 มิถุนายน 2563 (62LAC 5.1.7014)
การประเมินคุณภาพ
1. กาหนดให้มีการประเมิน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยงานประกันคุณภาพจัดทากาหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และแจ้งให้ทุกหน่วยงานของคณะและ
หลั ก สู ต รรั บ ทราบ (62LAC 5.1.7-015) เพื่ อ จั ด เตรี ย มรายงานการประเมิ น ตนเอง โดยในระดั บ
หลั กสูตรใช้แบบฟอร์ม มคอ.7 ปี การศึกษา 2562 และระดับ คณะใช้แบบฟอร์มรายงานประเมิ น
ตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์สานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินระดับหลั กสูตรและคณะ โดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจัดทาแบบฟอร์มรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (62LAC
5.1.7-016) เพื่ อเสนอต่ อ มหาวิท ยาลั ยในการจัด ท าค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ (62LAC 5.1.7-017) โดยให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
ของ สกอ. และจั ด ท าค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการโครงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ทั้งระดับหลั กสูตรและคณะ (62LAC 5.1.7-018) ในการประสานงานด้านต่างๆ
เพื่ออานวยความสะดวกในช่วงเวลาการตรวจประเมิน
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3. รับการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดให้มีการตรวจประเมินตาม
ตารางที่กาหนดไว้ โดยมีอาจารย์ประจาหลั กสู ตรรับ ผิดชอบในการรายงานผลการดาเนิน งานต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมิน (62LAC 5.1.7-019)
4. รายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร (62LAC 5.1.7-020) โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทารายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อรายงานต่อ
มหาวิทยาลัย
การปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งาน โดยงานประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา สรุป ผลการประเมิ น และข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน (62LAC 5.1.7-021) เสนอต่อที่ประชุมกรรมการอานวยการคณะ ครั้งที่ พิ เศษ/
2563 เมื่อวัน ที่ 21 กรกฎาคม 2563 (62LAC 5.1.7-022) เพื่อทบทวนและนาข้อเสนอแนะจากผู้ ประเมินไป
กาหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC 5.1.7-001
62LAC 5.1.7-002
62LAC 5.1.7-003
62LAC 5.1.7-004

62LAC 5.1.7-005
62LAC 5.1.7-006
62LAC 5.1.7-007
62LAC 5.1.7-008
62LAC 5.1.7-009
62LAC 5.1.7-010
62LAC 5.1.7-011
62LAC 5.1.7-012
62LAC 5.1.7-013
62LAC 5.1.7-014
62LAC 5.1.7-015
62LAC 5.1.7-016
62LAC 5.1.7-017

รายการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในระดับสานักงานคณบดี
รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการคณะ ครั้งที่ 3/2562
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
คาสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
การแจ้งต่อผู้กากับตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพทางระบบ e manage
แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์มติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ในปฏิทินการดาเนินงานคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ
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รหัสหลักฐาน
62LAC 5.1.7-018
62LAC 5.1.7-019
62LAC 5.1.7-020
62LAC 5.1.7-021

รายการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
รายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร
แบบเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการประกัน
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ประจาปีการศึกษา 2562
แบบเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการประกัน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ประจาปีการศึกษา 2562
62 LAC 5.1.7-022 รายงานการประชุมกรรมการอานวยการคณะ ครั้งที่ พิเศษ/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2563

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ
ผลการดาเนิน งาน : ในปีการศึกษา 2562 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้(ขีด  หน้าข้อที่มีผลการดาเนินงาน )
 1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะศิล ปศาสตร์ มีร ะบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุ ณ ภาพหลักสู ตร โดยมีการ
ดาเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การกากับติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการควบคุมคุณภาพในการผลิตบัณฑิตโดย
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต ร มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ ระดั บ หลั ก สู ต ร โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และมีการตรวจสอบติดตามคุณภาพโดยคณะกรรมการ
อานวยการคณะฯ
การด าเนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต ร ได้ ยึ ด ระบบวงจรคุ ณ ภาพ ตาม
แนวคิด PDCA ในทุกองค์ประกอบ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับและดูแลระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (62LAC5.2-001)
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ ระดับหลักสูตร (62LAC5.2-002)
- มีการกาหนดแผนการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (62LAC5.2-003)
- มีการดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้ ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพ ระดับ
หลักสูตร เพื่อติดตามผลการดาเนินการ โดยกาหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม
และผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้มีการประชุม
รายงานผลการด าเนิ น งานในคณะกรรมการอ านวยการคณะ ครั้งที่ 1/2563 วัน พฤหั ส บดี ที่ 19 มกราคม
2563 ในวาระที่ 5.5 เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพรอบ 6 เดือน (62LAC5.2-004)
และรายงานผลการดาเนินงานในคณะกรรมการอานวยการคณะ ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ใน
วาระที่ 5.7 เรื่ อ ง การรายงานผลการดาเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพรอบ 10 เดื อ น (62LAC5.2-005) และ
รายงานผลการดาเนินงานในคณะกรรมการอานวยการคณะ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในวาระที่
5.7 เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพรอบ 12 เดือน (62LAC5.2-006)
- มีการดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีข้อมูลครบถ้วนตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (62LAC5.2-007)
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- มีการประเมิน คุณ ภาพภายในระดับหลั กสู ตร โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึ กษา
ภายใน ระดับหลักสูตร โดยกาหนดให้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในเป็นประจา ปีละ 1 ครั้ง โดยการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจประเมิน (62LAC5.2-08)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ประจาปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 จาก
คณะกรรมการตรวจประเมิ น ประกอบด้ ว ย 6 องค์ ป ระกอบ 13 ตั ว บ่ งชี้ ซึ่ งได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 3.16 คะแนน
ผลการประเมิ น ระดั บ คุ ณ ภาพดี ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล้ ว มี ข้ อ สั งเกตและข้ อ เสนอแนะ คื อ 1) ให้ ห ลั ก สู ต รฯ
วิเคราะห์ผลการประเมินภาวะการมีงานทาของบัณฑิต เพื่อหาแนวทางให้มีโอกาสมีงานทามากขึ้น 2) ควรกาหนด
เป้าหมายการพัฒนานักศึกษาในทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยแยกเป็นชั้นปี และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 3) ควรกาหนดช่องทางและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียน เช่น การเพิ่มช่องทางการส่งข้อร้องเรียน
4) ควรมีการสารวจข้อมูลทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้าและวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ภาษาอังกฤษและวิธีประเมินความสาเร็จของกิจกรรมที่ชัดเจนขึ้น 5) ควรมีการวิเคราะห์อัตราการสาเร็จ
การศึกษา เพื่อหาแนวทางให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตร 6) ควรสนับสนุนให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกท่านมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 7) กาหนดให้มีการปรับปรุงสาระรายวิชาที่ครอบคลุม
ทุกสาขาวิชา ทั้งวิชาทักษะและเนื้อหา และมีการรายงานอย่างเป็นระบบ 8) ควรมีการวางแผนการบูรณาการ
รายวิชา กับงานวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน 9) การสารวจ
การต้องการสิ่งสนั บ สนุน การเรียนรู้ทั้งจากนักศึกษา และอาจารย์ 10) หลักสู ตรทาการส ารวจ หรือออกแบบ
ค าถามการส ารวจ ที่ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ความต้ อ งการและส่ ง ผลให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการเรี ย นการสอน
(62LAC5.2-009)
และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจาปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย
3.27 คะแนน ผลการประเมินระดับคุณภาพดี มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ 1) หลักสูตรควรมีแผนในการ
ติดตามและส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการขอเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ 2) หลักสูตรควรส่งเสริมให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบเข้ารับการพัฒนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้วยในแต่ละปี การศึกษาเพื่อได้มีการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านวิชาชีพที่ทันยุคทันสมัย 3) หลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานบริการวิชาการแก่สังคม งานวิจัย และงานศิลปวัฒนธรรม (62LAC5.2-010)
หลั ง จากรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ารน าผลประเมิ น คุ ณ ภ าพภายในและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอานวยการคณะฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการอานวยการคณะ วาระพิเศษ/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เพื่อนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (62LAC5.2-011)
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สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการอานวยการคณะ
ของคณะกรรมการอานวยการคณะ
คณะกรรมการให้นาข้อมูลผลการประเมิน 1. เมื่อรับนักศึกษาใหม่เข้ามา ควรมี
การประกันคุณภาพการศึกษาจากปีที่แล้ว
การปรับพื้นฐานด้านภาษาให้กับ
มาเปรียบเทียบและปรับปรุงการ
นักศึกษาใหม่ ส่วนด้านอาจารย์
ดาเนินงานในปีต่อไป โดยนาผลการ
ควรมีการพัฒนาตนเอง เช่น
ประเมินมาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแบบเสนอ
การศึกษาต่อ การทาตาแหน่ง
แนวทางปรับปรุงเพื่อการพัฒนา สร้าง
ทางวิชาการ การอบรม การ
ระบบและกลไก ในการทาประกันคุณภาพ
ทดสอบด้านภาษาอังกฤษ และ
และรายงานผลการดาเนินงานต่อ
อาจารย์ควรมีประสบการณ์ตรง
คณะกรรมการอานวยการฯ ทุกๆ 3 เดือน
โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถานที่
และมีการกากับติดตามผลการดาเนินงาน
จริง ทางานจริง
รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน และเสนอให้ 2. คณะควรลดโครงการ/กิจกรรมที่
นาหลักสุตรเข้า TQR ต่อไป
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้ดาเนินการ
3. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการให้นาข้อมูลผลการประเมิน 1. เมื่อรับนักศึกษาใหม่เข้ามา ควรมี
การประกันคุณภาพการศึกษาจากปีที่แล้ว
การปรับพื้นฐานด้านภาษาให้กับ
มาเปรียบเทียบและปรับปรุงการ
นักศึกษาใหม่ ส่วนด้านอาจารย์
ดาเนินงานในปีต่อไป โดยนาผลการ
ควรมีการพัฒนาตนเอง เช่น
ประเมินมาวิเคราะห์เพื่อจัดทาแบบเสนอ
การศึกษาต่อ การทาตาแหน่ง
แนวทางปรับปรุงเพื่อการพัฒนา สร้าง
ทางวิชาการ การอบรม การ
ระบบและกลไก ในการทาประกันคุณภาพ
ทดสอบด้านภาษาอังกฤษ และ
และรายงานผลการดาเนินงานต่อ
อาจารย์ควรมีประสบการณ์ตรง
คณะกรรมการอานวยการฯ ทุกๆ 3 เดือน
โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถานที่
และมีการกากับติดตามผลการดาเนินงาน
จริง ทางานจริง
รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน และเสนอให้ 2. คณะควรลดโครงการ/กิจกรรมที่
นาหลักสูตรเข้า TQR ต่อไป
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
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ผู้ดาเนินการ
3. ควรปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผลการดาเนินการ
คณะฯได้ดาเนิ นการนาผลของข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอานวยการคณะฯ ปีการศึกษา 2561
ให้กับหลักสูตรฯ เพื่อวางแผน ในการดาเนินการพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพมากขึ้น ในปีการศึกษา
2562 หลักสูตรฯได้ดาเนินการทา Improvement Plan และดาเนินการตามแผนฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ทั้ง 2
หลักสูตรฯ ได้จัดทารายงาน กากับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา และเข้าสู่มาตรฐานหลักสูตรฯ ของ
สกอ. (TQR) โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมินจาก สกอ. หลักสูตรฯ ละ 3 ท่าน
สาหรับข้อเสอนแนะจากคณะกรรมการอานวยการคณะ ปี 2562 ทางคณะฯ ได้ให้ทางหลักสูตรฯ ได้
ดาเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23-24กรกฎาคม
2563 และทางคณะมอบหมายให้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร อาจารย์ประจาคณะ ทุกท่าน ดาเนินการทา
แผนพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญตามสายงานวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งคณะจารย์ทุกท่านดาเนินการส่ง
แบบฟอร์มไปยังคณะฯ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน กับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้กากับ
และติดตาม นอกจากนี้ คณะฯยังมอบหมายให้หลักสูตรฯ พิจารณาโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนของ
หลักสูตรฯ ประจาปีการศึกษา 2563 ให้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา หลักสูตรฯ และคณะฯ
ให้มากที่สุด โดยให้หลักสูตรฯ ออกแบบโครงการฯที่สามารถบูรณาการในด้านต่างๆให้ครบถ้วน และ เพิ่มเติมโดย
จั ด โครงการฯพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ประเภทโครงการที่ ไม่ ใช้ งบประมาณ อาทิ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
บุคลิกภาพ สาหรับนักศึกษา เป็นต้น
 2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม และรับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระบบงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ประจาปีการศึกษา 2562
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม และรับผิดชอบตังบ่งชี้ในระบบงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจาปีการศึกษา 2562
คณะศิลปศาสตร์ โดยมีการกากับ ติดตาม ลการดาเนินการด้านงานประกันคุณภาพเป็นไปตามระบบ
ประกัน คุ ณ ภาพ ซึ่งมีก ารรายงานผลรอบ 6 เดื อน 10 เดื อน และรอบ 12 เดื อน โดยคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรมีการรายงานผลการดาเนินงานและติดตามผลต่อผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ทุกภาคการศึกษา 2562 ได้มี
การประชุมรายงานผลการดาเนิ น งานในคณะกรรมการอานวยการคณะ ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหั ส บดีที่ 19
มกราคม 2563 ในวาระที่ 5.5 เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพรอบ 6 เดือน (62LAC5.2รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับคณะศิลปศาสตร์
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004) และรายงานผลการดาเนิ น งานในคณะกรรมการอานวยการคณะ ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 25 มีนาคม
2563 ในวาระที่ 5.7 เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพรอบ 10 เดือน (62LAC5.2-005)
และ รายงานผลการดาเนินงานในคณะกรรมการอานวยการคณะ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในวาระ
ที่ 5.7 เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพรอบ 12 เดือน (62LAC5.2-006)
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
ทางคณะฯ ได้จัดสรรทรัพยากร จัดหางบประมาณ และพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้ เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะมีการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร ทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังนี้
(62LAC5.2-012)
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
คณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งบุคลากรที่ทาหน้าที่กากับ ติดตาม และอานวยความสะดวกในการดาเนินการ
ตามตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร ระดับ อุดมศึกษาปี 2558 และรายงานเป็นผลการดเนินการของหลั กสู ตร
ประจาปีการศึกษา 2562 (มคอ.7)
คณะฯ มีการสนับสนุนให้ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาปี 2558 งบประมาณ 30,000 บาท ดาเนินการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนิน โครงการพัฒ นาศักยภาพบั ณฑิตคณะศิลปศาสตร์สู่สถาน
ประกอบการ ซึ่งได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ทั้ง 2 หลักสูตร งบประมาณ 22,400 บาท
โดยจัดอบรมด้านบุคลิกภาพในการทางาน และทักษะด้านภาษา และการให้บริการ ดาเนินการเมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2562
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
คณะฯ จัดโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ด้านศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 งบประมาณ 38,200 บาท โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ดาเนินการเมื่อวันที่ 14 16 กุมภาพันธ์ 2562
คณะฯ จัดโครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาพะยอมเกมส์ ครั้งที่ 13 งบประมาณ 64,800
บาท เป็นการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา ดาเนินการในเดือน 19 - 24 พฤศจิกายน 2562
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรไปอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
ปีละ 5,000 บาท ต่อคน
คณะฯ จัดให้ บุ คลากรทาแผนพัฒ นาบุคลากรของตัวเอง ทั้งในด้านการเรียน และการเข้าสู่ ตาแหน่ง
วิชาการ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน
คณะฯ มีการสนับสนุนให้หลักสูตรดาเนินการพัฒนาหลักสูตร โดยมีโครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการท่องเที่ยว งบประมาณ 10,000 บาท โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการโรงแรม งบประมาณ
10,000 บาท และ โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
งบประมาณ 10,000 บาท ดาเนินการเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะฯ มีการสนับ สนุ นสิ่งสนั บสนุ นการเรียนรู้ โดยได้จัดให้ มีห้ องเรียนและห้องปฏิบัติการทางภาษา
พร้อมโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนทางภาษาต่างประเทศที่ทันสมัย เช่น สมาร์ทบอร์ด จอมอนิเตอร์
แบบ LCD โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการของคณะศิลปศาสตร์คอยดูแล และมี
แผนบารุงรักษาและปรับปรุงตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ทางงานวิทยบริการ สานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ส่วนงานที่รับผิดชอบในเรื่องของ
การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่นักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาจะทาการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่ง
ทางแผนกห้องสมุดจะให้อาจารย์มีส่วนร่วมโดยการพาอาจารย์ไปคัดเลือกที่หนังสือ หรือวารสารต่างๆ จากศูนย์
หนั งสื อ พร้อมส่ งหนั งสื อไปยั ง 2 คณะ เพื่อให้ ได้ มีส่ วนร่วมในการจัด หาทรัพ ยากรสารสนเทศและนักศึกษา
สามารถส่งรายชื่อทรัพยากรได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุด
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะศิลปศาสตร์ มีการดาเนินการกาหนดการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรร่วมกับสานักงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการนาผลการประเมินประชุมร่วมกันในคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อนาผล
การเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินภายนอก มาพิจารณาปรับปรุงร่วมกัน โดยจากผลการประเมินปีการศึกษา
2562 มีรายละเอียดดังนี้มี 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ผลการประเมิน 3.16
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผลการประเมิน 3.27
(62LAC5.2-011) และ (62LAC5.2-012)

 5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
คณะฯ ได้ น าผลการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ ระดั บ หลั ก สู ต ร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 256 1 เสนอต่ อ
คณะกรรมการอานวยการคณะ วาระ พิเศษ/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เพื่อนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (62LAC5.2-013)
ทั้ง 2 หลั กสู ต รฯ น าข้อ เสนอแนะจากคณะกรรมการอานวยการคณะฯ มาจัด ทาเป็ น แผนปรับ ปรุง
(Improvement Plan) ทาให้หลักสูตรฯ มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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หลักสูตร

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561

ปีการศึกษา
2562

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3.07
3.12
3.16
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม
3.24
3.09
3.27
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม มีผลประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาปี 2558
ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน
ค่าเป้าหมาย
(1 มิ.ย 62 - 31 พ.ค. 63)



(ข้อ)
ผล
คะแนน
ต่ากว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
6
6
5
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC5.2-001
62LAC5.2-002
62LAC5.2-003
62LAC5.2-004
62LAC5.2-005
62LAC5.2-006
62LAC5.2-007
62LAC5.2-008
62LAC5.2-009

รายการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
ปฏิทินการดาเนินการด้านงานประกันคุณภาพ
รายงานผลการดาเนินงานในคณะกรรมการอานวยการคณะ ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2563
รายงานผลการดาเนินงานในคณะกรรมการอานวยการคณะ ครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
รายงานผลการดาเนินงานในคณะกรรมการอานวยการคณะ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 5
มิถุนายน 2563
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรฯ (มคอ7)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
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รหัสหลักฐาน
62LAC5.2-010
62LAC5.2-011
62LAC5.2-012

รายการ
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากาท่องเที่ยวและการโรงแรม
รายงานผลการดาเนินงานในคณะกรรมการอานวยการคณะ
วาระพิเศษ/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ตารางสรุปโครงการของคณะ และไฟล์สรุปผลการดาเนินการโครงการ

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูล /
รายงาน

ชื่อ
อาจารย์ ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
อาจารย์รุจิรา เจริญสวัสดิ์
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ตาแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
อาจารย์สาขาวิชาภาษา
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องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 1ผลลัพธ์ผู้เรียน ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณ ฑิตนัก
ปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on
ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนาเข้า
รอบปีประเมิน 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละความสาเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่คณะกาหนด ร้อยละ 100 เท่ากับ 5
คะแนน
สูตรในการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามสูตร
ร้อยละ

=

จานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมาย
จานวนตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งหมดที่คณะกาหนดไว้ในปีที่ประเมิน

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละ

=ร้อยละความสาเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
100

x5

ผลการดาเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 (1มิ.ย.62 - 31พ.ค.63)
สรุปผลการดาเนินงาน องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒ นาคณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ Hands on, Mind on และ Heart on
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ หน่วย
ค่าเป้าหมาย
ผลการ
การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนทั้งหมด
ดาเนินงาน
2.1.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
80
100
√
หลักสูตรที่ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์
มาตรฐาน
อุดมศึกษา/สภา
วิชาชีพในแต่ละ
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หลักสูตร/ระดับ
สากลและพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการ
ที่มีความยืดหยุ่น
หลากหลายระหว่าง
สาขาวิชาต่างๆ ที่มี
ความร่วมมือกับ
ภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการ
ทั้งในและ
ต่างประเทศมี
หลักสูตรเป็นที่
ยอมรับและตรงตาม
ความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
สอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย
2.1.2 ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อ
ผู้ใช้บัณฑิต
2.1.3 ร้อยละการ
สาเร็จการศึกษา
ตามเวลาทีก่ าหนด
ในหลักสูตร
2.1.5 ระดับการ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
2.1.6 การประเมิน
ทักษะและ
สมรรถนะของ
บัณฑิตด้าน Soft
Skill และ Critical

ร้อยละ

80

80

√

ร้อยละ

80

98.15

√

ระดับ

A1

A1

√

ร้อยละ

80

84

√
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Thinking : 21
Century ที่ผ่านการ
ประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต
S2.1.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน
1 ปี
S2.1.2 ร้อยละ
ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตตาม
มาตรฐาน
S2.1.3 อัตรา
อัตราผลตอบแทน
ผลตอบแทนเฉลี่ย
ของบัณฑิตเมื่อ
เทียบกับค่า
มาตรฐานกระทรวง
แรงงาน
S2.1.4 ผลการ
ระดับ
ทดสอบ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านตาม
มาตรฐานที่กาหนด
S2.1.5 ร้อยละของ
ร้อยละ
นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม
ไม่ได้ตามเกณฑ์
S2.3.1 ร้อยละของ
ร้อยละ
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่
ตอบสนองต่อการ

75

31.62

√

75

86.2

√

1

1

√

A1

A1

√

15

4

√

80

86

√
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เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
S2.4.2 ร้อยละของ
การประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียน
ต่อผู้สอน
S2.4.3 ร้อยละของ
การประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียน
ต่อบุคลากร
สนับสนุนการเรียน
การสอน
S2.4.5 ร้อยละ
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ภายหลังจบ
การศึกษา
S2.6.1 ระดับผล
การทดสอบ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาผ่านตาม
มาตรฐานที่กาหนด
(CEFR ระดับ
ปริญญาตรี)
S2.7.1 ร้อยละของ
ความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ และ
สร้างสรรค์
บรรยากาศการ
เรียนรู้สาหรับ
ผู้เรียน

ร้อยละ

80

89.15

√

ร้อยละ

80

80.33

√

ร้อยละ

80

86.2

√

ระดับ

A1

A1

√

ร้อยละ

80

88.4

√
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จากตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ค่าร้อยละของจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ (16/16) x 100 = ร้อยละ 100
แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นคะแนน (100/100) x 5 = 5.00 คะแนน
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC6.1-1-01

รายการ
รายงานผลตามแผนรอบ 10 เดือน คณะศิลปศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน

ชื่อ

ตาแหน่ง

อ.วสันต์ รัตนากร
อ.ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส
อ.รุจิรา เจริญสวัสดิ์
น.ส.นฤมล อภัยพลชาญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์
ตั ว บ่ งชี้ ที่ 6.2 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ตามมาตรฐานที่ 2 ด้ า นการวิ จั ย และนวั ต กรรม ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3
พัฒ นาวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการการเรียนการสอนและพัฒ นาประเทศ สอดคล้ องกับ
Thailand 4.0
ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนาเข้า
รอบปีประเมิน 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละความสาเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่คณะกาหนด ร้อยละ 100 เท่ากับ 5
คะแนน
สูตรในการคานวณ
3. คานวณค่าร้อยละของจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามสูตร
ร้อยละ

=

จานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมาย
จานวนตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งหมดที่คณะกาหนดไว้ในปีที่ประเมิน

x 100

4. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละ

=ร้อยละความสาเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
100

x5

ผลการดาเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 (1มิ.ย.62 - 31พ.ค.63)
สรุปผลการดาเนินงาน องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒ นาคณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
วิจั ย สิ่ งประดิ ษ ฐ์ แ ละสร้ างนวัต กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น การการเรี ย นการสอนและพั ฒ นาประเทศ สอดคล้ อ งกั บ
Thailand 4.0
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนทั้งหมด
หน่วย ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
การบรรลุ
เป้าหมาย
S3.2.1 จานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการ สัดส่วน 0.8 : 1
0.8 : 1
√
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ ต่อจานวน
อาจารย์ประจา
S3.6.1 งบประมาณจากหน่วยงาน
บาท
สายวิทย์
30,000
√
ภายนอก ภาครัฐ เอกชนและสถาน
30,000 /
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ประกอบการ ที่สนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น
สายสังคม
(สายวิทย์/สายสังคม)
20,000
จากตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ค่าร้อยละของจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ (2/2) x 100 = ร้อยละ 100
แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นคะแนน (100/100) x 5 = 5 คะแนน
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62 LAC6.2-1-01

รายการ
รายงานผลตามแผนรอบ 10 เดือน คณะศิลปศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน

ชื่อ

ตาแหน่ง

อ.วสันต์ รัตนากร
อ.สิทธิชัย สุขธรรมสถิต
น.ส.วนิดา วันทาแท่น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนาเข้า
รอบปีประเมิน 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละความสาเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่คณะกาหนด ร้อยละ 100 เท่ากับ 5
คะแนน
สูตรในการคานวณ
5. คานวณค่าร้อยละของจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามสูตร
ร้อยละ

=

จานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมาย
จานวนตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งหมดที่คณะกาหนดไว้ในปีที่ประเมิน

x 100

6. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละ

=ร้อยละความสาเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
100

x5

ผลการดาเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 (1มิ.ย.62 - 31พ.ค.63)
สรุปผลการดาเนินงาน องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒ นาคณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 6.3 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
คุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ตั ว ชี้ วั ด เป้ า ประสงค์ ต ามแผน
หน่วย
ทั้งหมด
S4.2.1 จานวนองค์ความรู้ของ องค์ความรู้
มหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอด
ให้กับผู้รับบริการโดยการบริการ
วิชาการในรูปแบบต่างๆ
S4.4.1 จานวนงบประมาณที่
บาท
ได้รับจากการบริการวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1

1

การบรรลุ
เป้าหมาย
√

150000

-

√
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จากตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ค่าร้อยละของจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ (1/2) x 100 = 50
แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นคะแนน (50/100) x 5 = 2.5 คะแนน

รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC6.3-1-01

รายการ
รายงานผลตามแผนรอบ 10 เดือน คณะศิลปศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน

ชื่อ

ตาแหน่ง

อ.วสันต์ รัตนากร
อ.ประติมา บุญเจือ
น.ส.อัญชนา จันทรวิจิตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 4 ด้านศิลป วัฒนธรรมและความเป็นไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
5 สืบสานทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย
ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนาเข้า
รอบปีประเมิน 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละความสาเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่คณะกาหนด ร้อยละ 100 เท่ากับ 5
คะแนน
สูตรในการคานวณ
7. คานวณค่าร้อยละของจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามสูตร
ร้อยละ

=

จานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมาย
จานวนตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งหมดที่คณะกาหนดไว้ในปีที่ประเมิน

x 100

8. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละ

=ร้อยละความสาเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
100

x5

ผลการดาเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 (1มิ.ย.62 - 31พ.ค.63)
สรุปผลการดาเนินงาน องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒ นาคณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 6.4 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
สืบสานทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนทั้งหมด

หน่วย

ค่าเป้าหมาย

5.1.1 จานวนองค์ความรู้/ผลงานการทานุ
บารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความเป็นไทย
S5.1.1 จานวนกิจกรรม/โครงการ ที่
เกี่ยวข้องกับการทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

องค์ความรู้/
ผลงาน

1

กิจกรรม/
โครงการ

1
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ผลการ การบรรลุเป้าหมาย
ดาเนินงาน
1
√

1

√

118

ความเป็นไทยที่สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
S5.1.2 จานวนการเผยแพร่หรือจัดแสดง
ช่องทาง
1
1
√
ผลงานด้านการทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยต่อสาธารณชน อย่างน้อย
บนเว็บไซต์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัย
จากตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ค่าร้อยละของจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ (3/3) x 100 = ร้อยละ 100
แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นคะแนน (100/100) x 5 = 5 คะแนน
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LA6.3-1-01

รายการ
รายงานผลตามแผนรอบ 10 เดือน คณะศิลปศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน

ชื่อ

อ.ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ
อ.พชรมณ บุญแสน
ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์
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ตาแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ITแบบรวมศูนย์
ชนิดของตัวชี้วัด ปัจจัยนาเข้า
รอบปีประเมิน 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละความสาเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่คณะกาหนด ร้อยละ 100 เท่ากับ 5
คะแนน
สูตรในการคานวณ
9. คานวณค่าร้อยละของจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมายตามสูตร
ร้อยละ

=

จานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมาย
จานวนตัวชี้วัดความสาเร็จทั้งหมดที่คณะกาหนดไว้ในปีที่ประเมิน

x 100

10. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละ

=ร้อยละความสาเร็จของแผนที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
100

x5

ผลการดาเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 (1มิ.ย.62 - 31พ.ค.63)
สรุปผลการดาเนินงาน องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุ ดมศึกษาจากแผนพัฒ นาคณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 6.5 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ITแบบรวมศูนย์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนทั้งหมด
หน่วย
ค่า
ผลการ
การ
เป้าหมาย ดาเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย
S1.3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเมื่อเทียบ ร้อยละ
95
42.58
×
กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
S1.3.2 ร้อยละของความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง
ร้อยละ
80
93.33
√
และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
S1.3.4 คะแนนผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย คะแนน
3.51
N/A
N/A
S1.4.1 จานวนของกระบวนการที่ลดขั้นตอนการ
จานวน
1
1
√
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ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
S1.4.2 ร้อยละความสาเร็จในการปรับโครงสร้างบริหาร
ใหม่ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์
S1.4.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการ
S1.5.1 ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้อินเตอร์เน็ตใน
การทางาน การจัดการศึกษา การวิจัย และระบบอื่นๆ
อยู่ในระดับดี-ดีมาก
S1.5.2 ร้อยละการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการให้บริการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
S1.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารที่ใช้ระบบอยู่
ในระดับดีและดีมาก
S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงานภายในมีการจัดทา
แผนพัฒนาหน่วยงานที่สอดรับกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
S1.7.2 ร้อยละความสาเร็จของตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่บรรลุเป้าหมายดาเนินงานตามหลัก
S1.8.2 ร้อยละของความสาเร็จในการปฏิบัติตามแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน
S1.10.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
อาคาร ร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
(ห้องบรรยาย/ห้องปฏิบัติการ)
S1.13.1 ร้อยละของบุคลากรทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะพร้อมรับการปฏิบัติงานเพื่อรองรับหน้าที่และ
ภารกิจในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความ
พร้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน
S1.13.2 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ สามารถตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ไปสู่การแข่งขัน
ภายนอก เพิ่มขึ้น

งาน
ร้อยละ

80

100

√

ร้อยละ

71

76.64

√

ร้อยละ

80

80.35

√

ร้อยละ

85

85.92

√

ร้อยละ

85

-

×

ร้อยละ

100

100

√

ร้อยละ

75

82.5

√

ร้อยละ

70

-

×

ร้อยละ

60/60

-

×

ร้อยละ

4

68.62

√

ร้อยละ

10

64.7

√
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S1.13.4 ร้อยละของตาแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.) ร้อยละ
4
5
√
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
S1.13.5 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
ร้อยละ
30
32.5
√
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจา
จากตารางสรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ค่าร้อยละของจานวนตัวชี้วัดความสาเร็จที่บรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ (13/17) x 100 = ร้อยละ 76.47
แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นคะแนน (76.47/100) x 5 = 3.82 คะแนน
รายการหลักฐาน
รหัสหลักฐาน
62LAC6.5-1-01

รายการ
รายงานผลตามแผนรอบ 10 เดือน คณะศิลปศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1

จุดเด่น
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล /รายงาน

ชื่อ

ตาแหน่ง

อ.ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
น.ส.สุพัตรา แป้นเพชร์
น.ส.ฐิติมา ปานมณี

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
หัวหน้าสานักงานคณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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บทที่ 3 ส่วนสรุป
ตารางแสดงผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. + เกณฑ์คณะ
ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับคณะ 12 เดือน (1 มิ.ย.62 – 31 พ.ค. 63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คะแนน
ปีการศึกษา
2561

เป้าหมาย
ปีการศึกษา
2562

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

3.11

3.51

1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

3.48

3.00

0.42

3.00

5.00

5.00

5.00
5.00
3.67

6 ข้อ
6 ข้อ

6.43
2
13
39
2
39
759.22
35
6 ข้อ
6 ข้อ

4.00

6 ข้อ

5.00

5.00

2.28

ร้อยละ 10

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผล

คะแนน

บรรลุ
เป้าหมาย
(/)

3.22

3.22



4.17



0.43



-15.64

5



5
5

5
5
3.80




5 ข้อ

5 ข้อ

5.00



666,000
35
9
39

19,028.57
=3.81
21.026
=5.00

3.81



5.00



ตัวตั้ง/
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต

1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ

ร้อยละ
33.34
ร้อยละ
5.13

3.76

4.60

5.00
5.00

6 ข้อ

-

5.00

6 ข้อ

-

5.00
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3 ข้อ

6 ข้อ

3.00
3.00



5.00



5.00

123

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่ สถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
5.1.1 การพัฒนาแผน
5.1.2 การเงิน
5.1.3 การบริหารความเสีย่ ง
5.1.4 หลักธรรมาภิบาล
5.1.5 การจัดการความรู้
5.1.6 การพัฒนาบุคลากร
5.1.7 การประกันคุณภาพภายใน
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -5

องค์ประกอบที่ 6 ผลลัพธ์ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาจากแผนพัฒนาคณะ
6.1 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่ 1
ผลลัพธ์ผู้เรียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands on,
Mind on และ Heart on
6.2 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่
2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยสิ่งประดิษฐ์
และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการการ
เรียนการสอนและพัฒนาประเทศ
สอดคล้องกับ Thailand 4.0
6.3 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่
3 ด้านการบริการวิชาการประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน

คะแนน
ปีการศึกษา
2561

เป้าหมาย
ปีการศึกษา
2562

ตัวตั้ง/
ตัวหาร

ผล

คะแนน

บรรลุ
เป้าหมาย
(/)

5.00

7 ข้อ

-

7 ข้อ

5.00



5.00
5.00
4.10

6 ข้อ

-

6 ข้อ

5.00
5.00
4.20



5.00

5.00





16 ข้อ

-

2 ข้อ

5.00

5.00

2.5

2.5

2.5
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

คะแนน
ปีการศึกษา
2561

6.4 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่
4 ด้านศิลป วัฒนธรรมและความเป็น
ไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสาน
ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย

-

6.5 ร้อยละความสาเร็จตามมาตรฐานที่
5 ด้านการบริหารจัดการ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงโดยใช้ITแบบรวมศูนย์

-

เป้าหมาย
ปีการศึกษา
2562

ตัวตั้ง/
ตัวหาร

ผล

คะแนน

บรรลุ
เป้าหมาย
(/)

2 ข้อ

5.00

5.00



17 ข้อ

3.82

3.82



เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -6
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน (IPO) ระดับคณะศิลปศาสตร์
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ

I
(1.2,
1.3,1.4,
2.2)

P
(1.5, 1.6,
O
2.1,3.1,4.1, (1.1,2.3)
5.1,5.2)

ผลการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย

0.00 – 1.50
เร่งด่วน
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

1 การผลิตบัณฑิต
2 การวิจัย
3 การบริการวิชาการ
4 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการ
6 ผลลัพธ์ตาม
มาตรฐานการ
อุดมศึกษาจาก
แผนพัฒนาคณะ

3.20
3.81
-

5.00
5.00
3.00

3.22
5.00
-

3.80
4.60
3.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

การดาเนินงานระดับดี

4.26

-

-

4.26

การดาเนินงานระดับดี

รวม 1-5
รวม 1-6
ผลการประเมิน

3.35

4.71

4.11

4.20

การดาเนินงานระดับดี

4.22

การดาเนินงานระดับดี

การ
ดาเนินงาน
ระดับ
พอใช้

* หมายเหตุ

การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดีมาก

การ
การ
การ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ระดับดีมาก ระดับดี
ระดับดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา

1.การผลักดันระดับหลักสูตรเข้าสู่ TQR คณะควรมีการทบทวน เนื่องจากผลการตรวจระดับหลักสูตรมีคะแนน
SAR
ไม่ต่ากว่า 4.00 หรือคะแนน SAR ควรจะได้ประมาณ 4.00 ต่อเนื่องหลายปีเป็นเบื้องต้น
2.คณะศิลปศาสตร์ควรมีจัดทาแผนส่งเสริมและการสร้างแรงจูงใจอาจารย์พัฒนาตนเองเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น เพราะมี อาจารย์อยู่ในกระบวนการการขอตาแหน่งประมาณเพียง 10% ที่เหลืออยู่ระหว่างการ
วางแผน 90%
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
3.
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
จุดเด่น

1.อาจารย์คณะศิลปศาสตร์มีผลงานทางวิชาการเป็นจานวนมาก คณะควรส่งเสริม สนับสนุนและยกย่อง
คณาจารย์เพื่อรักษามาตรฐานทางด้านผลงานทางวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรมีการบูรณาศาสตร์ความเชี่ยวชาญในงานวิจัยเพื่อรับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเป็น

โอกาสและแนวทางที่จะทาให้มีเงินสนับสนุนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
3.
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ
จุดเด่น
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา

1.ในการจัดทาแผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะควรนาแผนบริการวิชาการแก่สังคมเสนอกรรมการประจาคณะ
เพื่อดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบต่อไป
2.
3.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
3.
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา

1.ควรจัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นแผนเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย รวมทั้ง
ขยายขอบเขตงานออกเป็นกิจการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม จิตอาสา เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมได้โดยไม่ต้อง
ทาเป็นโครงการเพื่อของงบประมาณ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
3.
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
จุดเด่น
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา

1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรจัดทาแผนตามพุทธศักราช
(พ.ศ) เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับงบประมาณ ซึ่งจะได้รับในแต่ละไตรมาส
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรทาให้ครบทุกประเด็นตามพันธกิจของคณะพร้อมประเมินโอกาสและผลกระทบ
แล้วเลือกนามาดาเนินการควบคุมเพียง 2-3 ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง สาหรับการรายงานผลควรแสดงข้อมูลให้
เห็นก่อนและหลังการควบคุมว่าประเด็นความเสี่ยงนั้น ๆ ลดลงจริง
3. ควรพัฒนางานประกันคุณภาพไปสู่งานปกติ มีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มวางแผนและกาหนดค่า
เป้าหมายของปีการศึกษาถัดไป หลังจากได้รับทราบผลการตรวจประเมินพร้อมข้อเสนอแนะของปีการศึกษานี้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
3.
องค์ประกอบที่ 6 : ผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาจากแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์
จุดเด่น
1.
2.
3.
จุดที่ควรพัฒนา

1.องค์ประกอบที่ 6 เน้นผลลัพธ์ที่ร้อยละความสาเร็จของแผนตามตัวชี้วัด ดังนั้นควรเขียนรานงานที่แสดงผล
ข้อมูลเบื้องต้นว่าแต่ละตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด อะไรบ้าง ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และผลการดาเนินงาน
จากนั้นจึงคานวณคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.
2.
3.
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ภาคผนวก
คณะผู้จัดทา SAR (Self Assessment Report)
คณะผู้จัดทา SAR (Self Assessment Report)
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณาธิป
2) อาจารย์วสันต์
3) อาจารย์ดร.นันทวัน
4) อาจารย์ดร.สิรินทร์
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยประเสริฐ
6) อาจารย์สิทธิชัย
7) อาจารย์ประติมา
8) อาจารย์พชรมณ
9) ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช
10) นางสาวสุพัตรา
11) นางสาวนฤมล
12) นางสาวพิชญธิดา

จิระสัญญาณสกุล
รัตนากร
ศรีปะนะ
สว่างวรรณ
แก้วเมือง
สุขธรรมสถิต
บุญเจือ
บุญแสน
ธาดาชัยปกรณ์
แป้นเพชร์
อภัยพลชาญ
หล้าบา
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