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คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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คานา
คณะมนุษยศาสตร์ ดาเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคาแหง คือ 1) สร้างและกระจาย
โอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน ในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 2) ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายใน 3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษา 4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อพัฒนาองค์กร และสร้างทุนทางปัญญาของชาติ 5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
แนวทางหลั กธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารจั ดการบ้ านเมื องที่ ดี ในด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มีวัตถุประสงค์ เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอันจะ
นาไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กาหนด
รายงานการประเมิน ตนเอง คณะมนุษ ยศาสตร์ ปีก ารศึก ษา 2557 (1กรกฎาคม 2557 - 30
มิถุนายน 2558) จัดทาขึ้น เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของคณะฯ ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การดาเนิน งานของระบบประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ คณะ ซึ่ง ปรากฏในคู่มือ การประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ อุด มศึก ษา ฉบับ ปีก ารศึก ษา 2557 ของส านัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และสานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง รายงานประเมินตนเองฉบับนี้
เสร็จ สมบูร ณ์ด้ว ยความร่ว มมือจากบุค ลากรทุก ฝ่ายของคณะฯ หากคณะกรรมการผู้ป ระเมิน คุณ ภาพ
การศึก ษา มีข ้อ เสนอแนะใด ๆ ต่อ การด าเนิน งานและการจัด ท ารายงานการประเมิน ตนเอง
คณะมนุษยศาสตร์ขอน้อมรับคาแนะนา เพื่อนาไปพัฒ นาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป ด้ว ยความขอบคุณ
ยิ่ง
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหงจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 อาคารที่ทาการคณะฯ หลังแรกเคยใช้เป็นอาคารในงานแสดงสินค้า
นานาชาติแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ต่อมามหาวิทยาลัยรามคาแหงได้อนุมัติให้สร้างอาคารถาวรขึ้นใหม่
วางศิ ล าฤกษ์ ในวั น ที่ 28 กั น ยายน พ.ศ. 2516 โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาศน์ ) ต่อ มาได้ เลื่ อ น
สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ด้วยสาเหตุดังกล่าวบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ จึงพร้อมใจ
กันถือว่าวันที่ 28 กันยายน เป็นวันมนุษยศาสตร์
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ ได้บริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2541
โดยได้ดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยรามคาแหง อันได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
จัดบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้มีการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์ ได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการของ
มหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์อย่าง
รวดเร็วจวบจนปัจจุบันนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้เปิดสอนทั้งในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท การพัฒนา
ของคณะมนุษยศาสตร์ยังก้าวหน้าต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิชาการในการจัดการเรียนการสอนที่ให้
ความสาคัญกับการสอนด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรม การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม การสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม
จากวันที่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมเป็นจานวนมาก
ซึ่งบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์ ได้พิสูจน์ให้สังคมยอมรับและประจักษ์ในคุณภาพว่ามีความรู้ ความสามารถ
ความวิริยะอุตสาหะและมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพที่ได้ศึกษา ตลอดจนมีจิตสานึกที่ดีต่อสถาบันที่ให้โอกาส
ทางการศึกษา สมกับวิสัยทัศน์ของคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรู้ทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ประเมินผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสรุปผลได้
ดังต่อไปนี้

ผลการประเมินตนเอง
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 4.00 (ระดับ ดี)
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรบางหลักสูตรมีจานวนไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยเฉพาะอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับปริญญาโทที่ต้องมีผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ควรมีระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บ มคอ. และสะดวกในการตรวจสอบ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 3.41 (ระดับ พอใช้)
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
จานวนงานวิจัยน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของอาจารย์ประจา ซึ่งส่งผลให้จานวนเงินสนับสนุน
วิจัย/อาจารย์ก็มีน้อย และบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
น้อยไปด้วย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5 (ระดับ ดีมาก)
จุดเด่น
มีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหลายโครงการ
จุดที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5 (ระดับ ดีมาก)
จุดเด่น
มีโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับองค์ความรู้ของแต่ละหลักสูตร
ของคณะ
จุดที่ควรพัฒนา
-

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 5 (ระดับ ดีมาก)
จุดเด่น
บุคลากรทั้งในระดับหลักสูตรและระดับงานให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและพันธกิจของคณะ รวมทั้งการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดที่ควรพัฒนา
-

สรุปผลการประเมินตนเอง
คะแนนการประเมินระดับคณะตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับ ดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.18

บทที่ 1
บทนา
ชื่อหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ที่ตั้ง
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประวัติความเป็นมา
คณะมนุษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย รามค าแหงจัด ตั ้ง ขึ ้น ตามพระราชบัญ ญัต ิ ม หาวิท ยาลัย
รามคาแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 40 อาคารที่ทาการของคณะ
มนุษยศาสตร์ หลังแรกเคยใช้เป็นอาคารในงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2511 ต่อมา
มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้อนุมัติให้สร้างอาคารถาวรขึ้นใหม่ วางศิลาฤกษ์ในวันที่ 28 กันยายน 2516 โดย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาศน์) (สมณะศักดิ์ในขณะนั้น ซึ่งต่อมาได้เลื่อนสมณะศักดิ์เป็นสมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณ) อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์จึงได้พร้อมใจกันถือว่า วันที่ 28 กันยายนเป็นวัน
คณะมนุษยศาสตร์ เมื่ออาคารของคณะฯ สร้างแล้วเสร็จจึงทาพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2517 โดย
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี เริ่มแรกคณะมนุษยศาสตร์
เปิดสอน 5 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 เปิดสอนวิชาภาษาเยอรมัน และในปี พ.ศ.
2532 คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตร และเปิดสอนสาขาวิชาปรัชญาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขา ปัจจุบัน
คณะฯ เปิ ดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีรวม 14 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชา
ภาษารัสเซีย สาขาวิชาภาษาสเปน สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชา
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 5 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาไทยศึกษา สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร และสาขาการแปล
ปรัชญา และปณิธาน
ปรัชญา คือ เปิดโอกาสให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
ปณิธาน คือ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2557 กาหนดไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์เป็น ตลาดวิชาที่จัดการศึกษาเพื่อปวงชน พัฒ นาพันธกิจทางวิชาการให้เป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน และสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรั พยากรมนุษย์ให้ แก่ประชาชน ในลั กษณะการศึกษาเพื่อปวงชนรวมทั้ง
ประชากรในภูมิภาคอาเซียน
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะมนุษยศาสตร์
เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
3. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและ
การกระจายโอกาสทางการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาองค์กรและสร้างทุนทางปัญญาของชาติ
5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ กาหนด คณะมนุษยศาสตร์จึงได้กาหนด
เป้าประสงค์ทั้งหมด 6 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 4 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้รับบริการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์ที่ 6 ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
รายชื่อผู้บริหารของหน่วยงาน
คณบดีผู้บริหารสูงสุดของคณะ ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งวาระละ 4 ปี หัวหน้า
ภาควิชาได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งวาระละ 4 ปี
ผู้บริหารระดับคณะ
1. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (2 ส.ค. 53-1 ส.ค. 57)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (2 ส.ค.-30 ก.ย. 57)
3. รองศาสตราจารย์ ดร. แก้วตา ผู้พัฒนพงษ์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (1 ต.ค.-30 ต.ค. 57)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (1 พ.ย. 57-ปัจจุบัน)
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาวดี กุศลรอด
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิ อินทโกสุม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพิน กาปั่นทอง
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์ ระเบียบโลก
รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ
10. อาจารย์สิริกมล สิริสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา/หัวหน้าภาควิชา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์
2. อาจารย์ ดร. แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
3. อาจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม
3. อาจารย์ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
4. อาจารย์จีรพล เกตุจุมพล
5. อาจารย์ ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณห์นิภา ทาสุคนธ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้ สงวนสกุล
8. อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์
ผู้บริหารในสานักงานเลขานุการคณะ
1. นางสาวราตรี พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
3. นางสุกัญญา ชินกูล
4. นางกรรณิการ์ บูรศิริรักษ์
5. นางชนัญชิตา ปรีดีสนิท
6. นางพิมลสิริ เลิศธนาไพจิตร

ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
(22 ม.ค. 56 -30 เม.ย. 58)
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
(22 เม.ย. 58 - ปัจจุบัน)
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัวหน้างานนโยบายและแผน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สานักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
สานักงานบัณฑิตศึกษา6

เลขานุการคณะ

ศูนย์ส่งเสริมการแปล*

หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

งานบริหารและธุรการ
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
หัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร

งานคลังและพัสดุ

งานบริการการศึกษา

หัวหน้าหน่วยการเงิน
และบัญชี
หัวหน้าหน่วยพัสดุ

หัวหน้าหน่วยทะเบียน
และประเมินผลการศึกษา
หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา
หัวหน้าหน่วยส่งเสริม
พัฒนาทางวิชาการ
หัวหน้าหน่วยโสตทัศน ศึกษา

ศูนย์เกาหลีศึกษา**

งานนโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์แผน
และงบประมาณ***
หัวหน้าหน่วยวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ***

งานประกันคุณภาพการศึกษา***
หัวหน้าหน่วยแผนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา***
หัวหน้าหน่วยประเมิน
คุณภาพการศึกษา***

หัวหน้าหน่วยวิเทศ
สัมพันธ์***

หมายเหตุ 1. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยรามคาแหง ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2518 ลงใน

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 13 - 14เล่ม 92 ตอนที่ 159 วันที่ 14 สิงหาคม 2518
2. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2518
ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า 13 เล่ม 92 ตอนที่ 174 วันที่ 29 สิงหาคม 2518
3. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ 13227 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสานักงานเลขานุการคณะ ลงวันที่ 9 มิถุนายน
2530
4. หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ 1517 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสานักงานเลขานุการคณะ ลงวันที่ 19 มกราคม 2533
5. มติสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ 4/ 2548 วาระที่ 4.4 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548
* มติสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง วาระที่ 4.1 ครั้งที่ 1/ 2534 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2534
** มติ ทปม. วาระที่ 3.7 ครั้งที่ 1/ 2538 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2538
*** มติสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง วาระที่ 4.9 ครั้งที่ 10/ 2548 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548
6. แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน

โครงสร้างการบริหารราชการ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
คณะกรรมการประจา
คณะ
สานักงานบัณฑิตศึกษา

รองคณบดี

เลขานุการคณะ

หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

ศูนย์ส่งเสริมการแปล

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หัวหน้างาน
บริหารและธุรการ
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

หัวหน้างาน
คลังและพัสดุ

หัวหน้างาน
บริการการศึกษา

หัวหน้าหน่วยการเงิน
และบัญชี
หัวหน้าหน่วยพัสดุ

หัวหน้าหน่วยทะเบียน
และประเมินผลการศึกษา

หัวหน้าหน่วยผลิตเอกสาร

หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา
หัวหน้าหน่วยส่งเสริม
พัฒนาทางวิชาการ
หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา

หมายเหตุ

มติสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
มติ ทปม.
แบ่งส่วนราชการเป็นการภายใน

ศูนย์เกาหลีศึกษา

หัวหน้างาน
นโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์แผน
และงบประมาณ
หัวหน้าหน่วยวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ
หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา
หัวหน้าหน่วยแผนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวหน้าหน่วยประเมิน
คุณภาพการศึกษา

การแบ่งส่วนราชการ
คณะมนุษยศาสตร์ แบ่งส่วนราชการ ตามโครงสร้าง ดังนี้
1. สานักงานเลขานุการ มีจานวน 5 งาน ดังนี้
1.1 งานบริหารและธุรการ
1.2 งานคลังและพัสดุ
1.3 งานบริการการศึกษา
1.4 งานนโยบายและแผน
1.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. ภาควิชา มีจานวน 7 ภาควิชา และ 1 สาขาวิชา ดังนี้
2.1 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
2.2 ภาควิชาปรัชญา
2.3 ภาควิชาประวัติศาสตร์
2.4 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
2.5 ภาควิชาภาษาตะวันตก
2.6 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
2.7 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2.8 สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
ศูนย์ส่งเสริมการแปล
มีภาระหน้ าที่และความรั บผิดชอบเกี่ยวกับดูแลและจัดการทั่วไปให้ ศูนย์ฯ ดาเนินงานไปตาม
วัตถุประสงค์ จัดให้มีสถานที่ สานักงานและอุปกรณ์ในการดาเนินงาน พิจารณาคัดเลือกงานเขียนที่มีคุณภาพ
ที่สมควรสนับสนุนให้มีการแปล ติดต่อขอลิขสิทธิ์ จัดหาผู้แปล และผู้ตรวจอ่านที่เหมาะสม จัดพิมพ์เผยแพร่
ผลงานแปลที่สมบูรณ์แล้ว ดูแลประสานงานในกรณีที่มีผู้มาใช้บ ริการ ตรวจสอบบัญชี เอกสาร เงินสดและ
ทรัพย์สินของศูนย์ให้ถูกต้องครบถ้วน เสนองบดุล และรายงานการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาคณะทุก ๆ
6 เดือน กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของศูนย์ฯ และแนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ ตลอดจน
ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจาคณะ
ศูนย์เกาหลีศึกษา
ศูนย์เกาหลีศึกษามีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการศึกษาด้านต่างๆ เกี่ยวกับประเทศเกาหลี
อย่างละเอียดลึกซึ้ง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เหตุการณ์ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เป็นศูนย์ ค้นคว้า วิจัย ช่วยการเรียนการสอนแก่นักศึกษาใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน สร้างองค์ความรู้ทางด้านเกาหลีศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้
ด้านเกาหลีศึกษากับสถาบันและแหล่งวิทยาการทั้งในและต่างประเทศ
สานักงานบัณฑิตศึกษา
สานักงานบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาซึ่งปัจจุบันมี 5 สาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. สาขาวิชาไทยศึกษา
3. สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ

4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
5. สาขาวิชาการแปล
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์จัดการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงกาหนด คือ
1. การศึกษาแบบทวิภาค (Semester System) คือ แบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษา ออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคเรียนที่ 1 (First Semester) และภาคเรียนที่ 2 (Second Semester) และภาคฤดูร้อน
(Summer Session)
2. การเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary System) คือ ภาควิชา/สาขาใดที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับวิชาการในสาขาวิชาใดก็จะอานวยการเรียนการสอน/วิจัย ในสาขาวิชานั้น ๆ ให้แก่นักศึกษาทั้ง
ภายในคณะ และต่างคณะ
3. การเรียนการสอนแบ่งเป็นกระบวนวิชา (Course) ซึ่งมีทั้งการบรรยายปกติ การเรียนในห้อง
ปฏิบัติการภาษา การศึกษานอกสถานที่ และการฝึกอบรม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะกระบวนวิชา นั้น ๆ
ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก จานวน 14 สาขาวิชา
และ วิชาโท 22 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกมี 14 สาขาวิชา คือ
1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.2 สาขาวิชาภาษาไทย
1.3 สาขาวิชาภาษาจีน
1.4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
1.5 สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1.6 สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
1.7 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1.8 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
1.9 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
1.10 สาขาวิชาภาษารัสเซีย
1.11 สาขาวิชาภาษาสเปน
1.12 สาขาวิชาปรัชญา
1.13 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1.14 สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาโทมี 22 สาขาวิชา คือ
2.1 สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษทั่วไป
2.2 สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
2.3 สาขาวิชาโทภาษาไทย
2.4 สาขาวิชาโทภาษาศาสตร์
2.5 สาขาวิชาโทวรรณคดี
2.6 สาขาวิชาโทภาษาจีน
2.7 สาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
2.8 สาขาวิชาโทภาษาบาลีและสันสกฤต
2.9 สาขาวิชาโทคติชนวิทยา
2.10 สาขาวิชาโทภาษามลายู
2.11 สาขาวิชาโทภาษาอาหรับ
2.12 สาขาวิชาโทประวัติศาสตร์
2.13 สาขาวิชาโทประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
2.14 สาขาวิชาโทสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
2.15 สาขาวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
2.16 สาขาวิชาโทภาษาเยอรมัน
2.17 สาขาวิชาโทภาษารัสเซีย
2.18 สาขาวิชาโทภาษาสเปน
2.19 สาขาวิชาโทภาษากรีก
2.20 สาขาวิชาโทปรัชญา
2.21 สาขาวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2.22 สาขาวิชาโทวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
ระดับปริญญาโท
คณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (แผน ก และแผน ข)
2. สาขาวิชาภาษาไทยศึกษา (แผน ก และแผน ข)
3. สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (แผน ก และแผน ข)
4. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (แผน ก และแผน ข)
5. สาขาวิชาการแปล (แผน ก และแผน ข และ การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
ระดับปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอนโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ จานวน 1 สาขา คือ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) (จัดการเรียนการสอนโดยโครงการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง)

ตารางที่ 1 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตร
คณะวิชา

ปีการศึกษาที่
ปรับปรุง
หลักสูตร

ระยะ
เวลาการ
ศึกษา



พ.ศ. 2555

4 ปี

- สาขาวิชาภาษาไทย



พ.ศ. 2555

4 ปี

- สาขาวิชาภาษาจีน



พ.ศ. 2555

4 ปี

- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น



4 ปี

- สาขาวิชาประวัติศาสตร์



พ.ศ. 2555
(หลักสูตรใหม่)
พ.ศ. 2555

- สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส



พ.ศ. 2555

4 ปี



พ.ศ. 2555

4 ปี



พ.ศ. 2555

4 ปี

- สาขาวิชาภาษาเยอรมัน



พ.ศ. 2555

4 ปี

- สาขาวิชาภาษารัสเซีย



พ.ศ. 2555

4 ปี

- สาขาวิชาภาษาสเปน



พ.ศ. 2555

4 ปี

- สาขาวิชาปรัชญา



พ.ศ. 2555

4 ปี

- สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา



พ.ศ. 2555

4 ปี

- สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว



พ.ศ. 2555

4 ปี

หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
14 สาขาวิชา

ป. ตรี

ป. โท

ป.
เอก

4 ปี

หลักสูตร

คณะ
วิชา

หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์ - ภาษาอังกฤษทั่วไป
วิชาโท
- ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
22 สาขาวิชา - วรรณคดีอังกฤษ
- ภาษาศาสตร์
- ภาษาไทย
- ภาษาจีน
- ภาษาญี่ปุ่น
- ภาษาบาลีและสันสกฤต
- คติชนวิทยา
- ภาษามลายู
- ภาษาอาหรับ
- ประวัติศาสตร์
- ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
- สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์
- ภาษาฝรั่งเศส
- ภาษาเยอรมัน
- ภาษารัสเซีย
- ภาษาสเปน
- ภาษากรีก
- ปรัชญา
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
โครงการพิเศษ - วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
















ปีการศึกษาที่
ปรับปรุง
หลักสูตร
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

ระยะ
เวลาการ
ศึกษา
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี










พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี



พ.ศ. 2555

2 ปี




พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

2 ปี
2 ปี




พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2557

2 ปี
2 ปี

พ.ศ. 2555

2 ปี

ป. ตรี

คณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
- สาขาวิชาไทยศึกษา
- สาขาวิชาภาษาเยอรมันใน ฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- สาขาวิชาการแปล
คณะมนุษยศาสตร์ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สังคมวิทยา)

ป. โท

ป. เอก



จานวนกระบวนวิชาบรรยาย
ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์จัดการบรรยายในระดับปริญญาตรีภาค 1/2557 จานวน
480 วิชา ภาค 2/2557 จานวน 485 วิชา ระดับปริญญาโท ภาค 1/2557 จานวน 37 วิชา ภาค 2/2557 จานวน
26 วิชา และระดับปริญญาเอก ภาค 1/2557 จานวน 3 วิชา ภาค 2/2557 จานวน 2 วิชา ดังนี้
ตารางที่ 2 กระบวนวิชาบรรยายระดับปริญญาตรี จาแนกตามภาควิชาฯ
ภาควิชา
1/2557
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
58
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
132
ภาควิชาประวัติศาสตร์
46
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
26
ภาควิชาภาษาตะวันตก
119
ภาควิชาปรัชญา
29
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
46
โครงการพิเศษสาขาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
24
รวม
480

2/2557
57
133
44
31
125
29
42
24
485

ตารางที่ 3 กระบวนวิชาบรรยายระดับปริญญาโท
สาขาวิชา
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- สาขาวิชาไทยศึกษา
- สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
- สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- สาขาวิชาการแปล
รวม

1/2557
9
11
9
4
4
37

2/2557
6
5
6
3
6
26

ตารางที่ 4 กระบวนวิชาบรรยายระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รวม

1/2557
3
3

2/2557
2
2

นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์ มีนักศึกษาใหม่ จานวน 5,037 คน มีนักศึกษาที่มี
สถานภาพรวมทั้งสิ้น 25,769 คน ดังตารางที่ 5 - 6

ตารางที่ 5 จานวนนักศึกษาใหม่
คณะ/ระดับปริญญา

คณะมนุษยศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษวัฒนธรรมฯ)
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
ระดับปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักศึกษาใหม่ (คน)

4,815
97
62
59
4
5,037

ตารางที่ 6 จานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพทั้งหมด
คณะ/ระดับปริญญา

คณะมนุษยศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
โครงการพิเศษวัฒนธรรมฯ
ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
ระดับปริญญาเอก
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักศึกษาทั้งหมด (คน)

25,304
327
184
185
39
25,769

อาจารย์ และบุคลากร
ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์ มีอาจารย์ประจาทั้งสิ้น จานวน 117 คน (ลาศึกษาต่อเต็ม
เวลา จานวน 3 คน) มีบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 63 คน แยกตามภาควิชา คุณวุฒิการศึกษา และ
ตาแหน่งทางวิชาการ ดังตาราง 7 - 8

ตารางที่ 7 จานวนอาจารย์ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์
ภาควิชา
ตรี โท
ภาควิชาภาษาอังกฤษ - และภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย - - และภาษาตะวันออก
ภาควิชา
- ประวัติศาสตร์
ภาควิชาบรรณารักษ - ศาสตร์
ภาควิชาภาษา
- ตะวันตก
ภาควิชาปรัชญา
- ภาควิชาสังคมวิทยา- - และมานุษยวิทยา
รวม
- วุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

รอง
ผู้ช่วย
อาจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม
เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
- - 7 2 - 3 1 1 3 2 19
1

-

5

-

-

3

5

2

-

-

3

-

-

-

-

-

7

1

11

-

-

-

1

-

-

1

-

2

1

5

-

-

3

4

-

2

7

-

16

3

35

-

-

2
1

2
2

-

1
-

1

-

2
4

1

7
9

1

-

21 11

-

9

15

3

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

10.5* 4.5*

44.5* 12.5*

ปริญญาเอก

31

117
รวม

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
3
-

2.56
-
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44.5
9
21
-

38.03
7.69
17.95
-

12.5
15
11
1

10.68
12.82
9.40
0.85

60
24
32
1

51.28
20.51
27.35
0.85

ตารางที่ 8 จานวนเจ้าหน้าที่แยกตามคุณวุฒิการศึกษา

ชื่อตาแหน่ง

ต่ากว่ามัธยม

มัธยมศึกษา/
ปวช.

ปวส./
อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

วุฒิการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและ
บัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการช่างศิลป์
พนักงานสถานที่
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
คนงาน
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
รวม

-

-

-

6
1
1
12
-

9
3
5
-

-

15
1
4
17
-

1
1

3
1
1
2
5
2
14

1
1

3
2
25

2
3
22

-

2
3
7
2
1
1
3
2
63

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

สถานที่ตั้งและอาคารสถานที่
อาคารที่ทาการของ คณะมนุษยศาสตร์มี 3 หลัง ได้แก่ อาคาร 1 (HOB 1) และ อาคาร 2 (HOB 2)
และ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ มีรายละเอียดการใช้งานดังนี้
อาคาร (HOB 1)
รายละเอียด
ชั้นที่ 1
หน่วยทะเบียน หน่วยอาคารสถานที่ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ หน่วย
กิจการนักศึกษา หน่วยผลิตเอกสาร โครงการพิเศษวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
ชั้นที่ 2
งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน หน่วยสารบรรณ ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา และงานประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้นที่ 3
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องประชุม
ชั้นที่ 4
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
ชั้นที่ 5
ภาควิชาปรัชญา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์
อาคาร (HOB 2)
ชั้นที่ 1
สานักงานคณบดี รองคณบดี โครงการพิเศษ ศูนย์การแปล
ชั้นที่ 2
บัณฑิตศึกษา และห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์
ชั้นที่ 3
ภาควิชาภาษาตะวันตก
ชั้นที่ 4
ภาควิชาประวัติศาสตร์
ชั้นที่ 5
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
อาคารศรีจุฬาลักษณ์

(SLB)
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4
ชั้นที่ 5
ชั้นที่ 6
ชั้นที่ 7

ห้องโถงว่าง
ห้องเรียน / ห้อง Lab ภาษาต่างประเทศ
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ว่าง (มีโครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง)
ห้องเรียน
ห้องพักอาจารย์

งบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับงบประมาณ โดยจาแนกตามแผนงาน ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังตารางที่ 9 - 10
ตารางที่ 9 การจัดสรรงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
แผนงาน/โครงการ
ก.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
ข.แผนงานบริการทางวิชาการแก่สงั คม
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
ค. แผนงานอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จ. แผนงานวิจัย
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ฉ. แผนงานสนับสนุนวิชาการ
งานสนับสนุนวิชาการ
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
งบดาเนินงาน งบลงทุน

งบประมาณเงินรายได้
งบดาเนินงาน
งบลงทุน

63,521,400

-

34,929,600

1,846,000

-

-

50,000

-

-

-

50,000

-

-

-

200,000

-

63,521,400

-

50,000
35,279,600

1,846,000

หมายเหตุ : งบดาเนินงาน = เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ
เงินอุดหนุนกิจกรรม/โครงการ และค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
= ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2558 งบคลังและงบรายได้ จาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
หมวดรายจ่าย
จานวนเงิน
จานวนเงิน
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจา
43,764,100
4,751,000
2. ค่าจ้างชั่วคราว
2,471,100
11,952,600
3. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
12,750,000
4. เงินอุดหนุน
17,286,200
826,000
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
1,846,000
6. งบรายจ่ายอื่น ๆ
5,000,000
63,521,400
รวม
37,125,600
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สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และเป้าหมายสาคัญในปีปัจจุบัน
ผลการประเมินปี 2556
การปรับปรุง
เป้าหมาย (ปี 2557)
(เนื้อหาตามองค์ประกอบใหม่)
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1. ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ให้ขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการและมีระบบการ
ติดตาม

2. คณะยังไม่สามารถบริหารจัดการระบบ
การจัดเก็บ มคอ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. บุคลากรขาดความเข้าใจรายละเอียดการ
จัดทา มคอ.3, 5 และ 7 ทาให้การจัดทา
เอกสารไม่สะท้อนความสาเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนและไม่สามารถนามา
พัฒนาได้ตามเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินงาน

1. คณะฯได้จดั ทาแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการประจาปีงบประมาณ 2558 โดย
กาหนดค่าเป้าหมายการขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการของคณะฯ

1. ให้คณาจารย์ขอกาหนดตาแหน่งทาง ปีงบประมาณ 2558
วิชาการปีละ 2 คน

2. ในปีการศึกษา 2557 มีประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ในระดั บหลั กสู ตรคณะฯ กาหนดให้
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
กากับติดตามการจัดทา มคอ.3 มคอ.5 และ
มคอ.7 ให้เ ป็น ไปตามผลการดาเนิน งาน
ตามตั ว บ่ ง ชี้ ของกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา
3. คณะส่งคณาจารย์ประจาหลักสูตรไป
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียน
มคอ.7 รูปแบบใหม่

2. ในระดับปริญญาตรีมี 14 หลักสูต ร ปีการศึกษา 2557
ระดั บ ปริ ญ ญาโท 5 หลั ก สู ต ร ทุ ก
หลักสูตรมี มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7
ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา

3. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ค วามรู้ ค วาม
เข้าใจในการจัดทา มคอ. อย่างถูกต้อง

4. การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4. ในปีการศึกษา 2557 คณะฯจัดทาแผน 4. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2557
ควรจัดให้สอดคล้องกับคุณลักษณะตาม
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา โดยน าผลการ ร้อยละ 80 มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
กรอบมาตรฐาน
เรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบ TQF เป็นตัวตั้งใน ผลการเรียนรู้ครบทั้ง 5 ด้าน
การจัดทากิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
1. มีอาจารย์ยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2557
จานวน 6 คน ได้รับอนุมตั ิแต่งตัง้
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของผู้ทรง
คุณวุฒิจานวน 3 คน
2.หลักสูตร ในระดับปริญญาตรีมี
มคอ. ครบทุกหลักสูตร 14 หลักสูตร
ระดับปริญญาโทมีหลักสูตรที่มี
มคอ. ครบ 5 หลักสูตร และนาขึ้น
เว็บไซต์
(www.reportqa.ru.ac.th)
3. อาจารย์บางส่วนมีความรู้ความ
เข้ า ใจในการจั ด ท า มคอ. แต่ ยั ง
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
คณาจารย์ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า วอย่ า ง
ต่อเนื่อง
อาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถ
เขี ย น มคอ.7 รู ป แบบใหม่ ไ ด้ ทุ ก
หลักสูตร
4. ในปีการศึกษา 2557 มีการจัด
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ร ว ม 1 2
โครงการ ซึ่งตอบสนองมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ครบ
ทั้ง 5 ด้าน

ผลการประเมินปี 2556
(เนื้อหาตามองค์ประกอบใหม่)
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
1. จานวนงานวิจัยและผลงานวิชาการที่
รับรองคุณภาพยังมีจานวนไม่มาก

2. ขาดการติดตามและประเมินผลการวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
-

การปรับปรุง

เป้าหมาย (ปี 2557)

1. -คณะฯ ส่งเสริมให้ตีพิมพ์บทความวิจัย 1. - งานวิจัยจานวน 3 เรื่อง
และบทความวิ ช าการในวารสารที่ อ ยู่ ใ น
- ตาราที่ผ่านการพิจารณากาหนด
ระบบฐานข้อมูลของ TCI นอกจากนี้ คณะฯ ตาแหน่งทางวิชาการ 3 เรื่อง
กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตตาราและทาวิจัยเพื่อ
สามารถน ามาขอก าหนดต าแหน่ ง ทาง
วิชาการ
-มี ก ารจั ด อบรบเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย 2 เรื่ อ ง
เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ด้านการหาแหล่งทุน
วิ จั ย และออกแบบงานวิ จั ย และเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2557

2. คณะกรรมการวิชาการและวิจัยได้จัดทา 2. จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงาน ปีการศึกษา 2557
แผนดาเนินงานประจาปีการศึกษาด้านการ วิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้
วิจั ย เพื่อ ก ากั บ และติด ตามงานวิจั ย ตั้งแต่ แล้วเสร็จ
การยื่ น เสนอขอทุ น วิ จั ย การรายงานผล
ความคื บ หน้ า ของการท าวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การ
อนุ มั ติ แ ล้ ว ในปี ก ารศึ ก ษา 2557 คณะฯ
ก าลั ง ด าเนิ น การจั ด ท าระบบสารสนเทศ
เพื่ อบริห ารงานวิ ชาการ งานวิจั ย และงาน
สร้างสรรค์
-

คณะฯ มีแผนการจัดโครงการบริการ
ปีการศึกษา 2557
วิชาการแก่สังคม และมีโครงการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
1.ในปีการศึกษา 2557 มีบทความ
วิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารที่ อ ยู่ ใ น
ระบบฐานข้อมูลของ TCI จานวน
1 2 เ รื่ อ ง มี ต า ร า ที่ ผ่ า น ก า ร
พิ จ ารณาก าหนดต าแหน่ ง ทาง
วิชาการจานวน 3 เรื่อง

2.-คณะกรรมการวิจัยได้มีการ
ประชุมกากับติดตามงานวิจัย
- จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว

คณะฯ ได้ดาเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม จานวน 8
โครงการและโครงการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย จานวน 4 โครงการ

ผลการประเมินปี 2556
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ขาดการนาผลประเมินโครงการไปพิจารณา
ในการพัฒนากิจกรรมการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

การปรับปรุง

เป้าหมาย (ปี 2557)

ระยะเวลาดาเนินงาน

คณะฯ น าผลการประเมิ น โครงการไป จั ด โครงการด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ ปีการศึกษา 2557
ปรั บ ปรุ ง โครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ วั ฒ นธรรมที่ น าผลการประเมิ น ในปี
วัฒนธรรมที่จัดขึ้นใน ปีการศึกษา 2557
2556 มาปรับใช้จานวน 1 โครงการ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คณะฯ ได้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ คณะฯ กาหนดการจัด การความรู้ ด้า น ปีการศึกษา 2557
คณะฯ ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ใน
จั ด การความรู้ แ ล ะได้ มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม การเรียนการสอน 1 โครงการและด้าน
ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคณะ คือ การวิจัย เป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือด้านการเรียนการ วิจัย 1 โครงการ
สอนและด้านการวิจัย โดยกาหนดให้แต่ละ
ด้านมีตัวแทนจากภาควิชาทุกภาค

ผลการดาเนินงาน
คณะ น า ผล กา รปร ะเ มิ น แล ะ
ข้อเสนอแนะของโครงการบริการ
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม เ รื่ อ ง
“อยุ ธ ยาศึ ก ษา” มาปรั บ ปรุ ง ใน
กา ร จั ด โ ค ร ง ก า ร “ย้ อ นร อ ย
อยุ ธ ยา” ในภาษารั ส เซี ย ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษา
สเปนซึ่ ง จั ด ในวั น ที่ 21 มี น าคม
2558
คณะฯ ด าเนิ น การการอบรมใน
โครงการที่ มหาวิท ยาลั ยจะจัด ขึ้ น
ระหว่ า งวั น ที่ 10-11 มี น าคม
2 5 5 8 แ ล ะ ค ณ ะ ฯ ไ ด้ น า ม า
ดาเนินการด้านการจัดการความรู้
เรื่ อง “เทคนิ คการสอน” และ
“แหล่งเงินทุนและวิธีการสมัครทุน
วิจัยในและต่างประเทศ”

บทที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 คณะเปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรปริญญาตรี 14 หลักสูตร ปริญญาโท 5 หลักสูตร มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
ผ่านเกณฑ์กากับมาตรฐานหลักสูตร จานวน 13 หลักสูตร และมีหลักสูตรปริญญาตรีที่ไม่ผ่านเกณฑ์กากับมาตรฐาน 1 หลักสูตร สาหรับหลักสูตรปริญญาโทที่ผ่านเกณฑ์กากับ
มาตรฐานจานวน 2 หลักสูตร และไม่ผ่านเกณฑ์กากับมาตรฐานจานวน 3 หลักสูตร มีผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 1.71 ดังนี้
(หลักสูตรปริญญาโท ขออนุมัติปิดหลักสูตรจานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ภาค 1/2558)
ข้อมูล
คะแนนประเมินหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5)
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.82
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
2.15
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจีน
1.50
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่น
2.78 (ไม่ผ่าน)
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์
2.23
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
1.80
7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
1.98
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
2.56
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
3.05
10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษารัสเซีย
1.68
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปน
3.38
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา
2.37
13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1.33

ข้อมูล
14. หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
15. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยศึกษา
17. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแปล
18. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
19. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตร
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตร
หลักฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

มษ 1.1.1.1 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มษ 1.1.1.2 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
มษ 1.1.1.3 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจีน
มษ 1.1.1.4 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่น
มษ 1.1.1.5 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์
มษ 1.1.1.6 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
มษ 1.1.1.7 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
มษ 1.1.1.8 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
มษ 1.1.1.9 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
มษ 1.1.1.10 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษารัสเซีย
มษ 1.1.1.11 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปน
มษ 1.1.1.12 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา
มษ 1.1.1.13 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มษ 1.1.1.14 ผลการประเมินหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
มษ 1.1.1.15 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

คะแนนประเมินหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5)
1.71
0.60 (ไม่ผ่าน)
0.89 (ไม่ผ่าน)
2.04
2.87
1.67 (ไม่ผ่าน)
32.47
19
1.71

16.
17.
18.
19.

มษ 1.1.1.16 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยศึกษา
มษ 1.1.1.17 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแปล
มษ 1.1.1.18 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ
มษ 1.1.1.19 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได้ =
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้น
มาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนัน้ ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
เป้าหมาย.............19...หลักสูตร.................

ทาได้..........15...หลักสูตร.............  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .…….....1.71.........คะแนน (เต็ม 5)

เป้าหมาย ปีต่อไป......17..หลักสูตร......

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
1 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ในรอบปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์มีอาจารย์ทั้งหมด 117 คน มีวุฒิ
มษ.1.2.1.1 อาจารย์ประจาคณะ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก 39.5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.76 เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็น
ทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยกลุ่ม ข ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 คือ ร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อคานวณค่าร้อยละของอาจารย์
วุฒิปริญญาเอก = 4.22
1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมที่ลาศึกษาต่อ.....117.....คน
2. จานวนอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก..............39.5......คน
3. จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ..........................3.......คน
4. ร้อยละของจานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก.....33.76... 39.5 x 100 = 33.76
117
สูตรการคานวณ
ร้อยละของจานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 33.76 X 5 = 4.22
40
*นับจานวนอาจารย์ประจาตามปีการศึกษา นับทั้งปฏิบัติการงานและลาศึกษาต่อ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 33.76 x 5 = 4.22
40
เป้าหมาย...........ร้อยละ...25.................... ทาได้........ร้อยละ...33.76............  บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……....4.22..........คะแนน (เต็ม 5)

ผล

เป้าหมาย ปีต่อไป......ร้อยละ...35........

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
1 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ในปีการศึกษา 2557 คณะมนุษยศาสตร์ มีคณาจารย์ทั้งสิ้น 117 คน มีอาจารย์ที่ดารง
มษ.1.2.1.1 อาจารย์ประจาคณะที่มี
ทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ 57 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 1 คน รองศาสตราจารย์ 32 คน
วุฒิปริญญาเอกและดารง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.72 เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็น
ตาแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
กาหนดให้เป็นค่าคะแนน 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อคานวณค่าร้อยละของอาจารย์
ที่มีตาแหน่งทางวิชาการจึง = 4.06
1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมที่ลาศึกษาต่อ..........117.....คน
2. จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์...............1.....คน
3. จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์.......32.....คน
4. จานวนอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์......24...คน
5. รวมจานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ......57..คน
6. จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ...................................3...คน
7. ร้อยละของจานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ....48.72..
57 x 100 = 48.72
117
สูตรการคานวณ
ร้อยละของจานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 48.72 X 5 = 4.06
60
*นับจานวนอาจารย์ประจาตามปีการศึกษา นับทั้งปฏิบัติการงานและลาศึกษาต่อ

ผล

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
เป้าหมาย..........ร้อยละ....40.....................

ทาได้........ร้อยละ...48.72...........  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……....4.06..........คะแนน (เต็ม 5)

เป้าหมาย ปีต่อไป.....ร้อยละ...50.........

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ผลการดาเนินงาน (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์)
ข้อมูล
1. ค่า FTES (ดูได้จากสูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
(FTES ระดับปริญญาตรี + (2 FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
2. ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ)
3. แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน (คะแนน)
ผลการดาเนินงาน

จานวน

(ทุกคณะที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์)

ข้อมูล
1. ค่า FTES ระดับบัณฑิตศึกษา (ดูได้จากสูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า)
- กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ)
3. แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน (คะแนน)

จานวน

25 : 1
-

หลักฐาน
1) มษ.1.4.1.1 จานวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้รับการยกเว้นไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระดับคณะจาก สกอ. ตามหนังสือที่ ศธ 0506(3)/7554 ลงวันที่ 13 ก.ค. 58
เกณฑ์การประเมิน (ปัจจัยนาเข้า)
คานวณหาค่าความแตกต่างระหวางจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐานและนามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าที่
กาหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กาหนดเป็นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตัง้ แต่ร้อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตัง้ แต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของ
หลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1)
คานวณค่าหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหนวยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สตู รคานวณดังนี้
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =
จานวนหนวยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตย์กรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตร ป่าไม้และประมง
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1

กลุ่มสาขา
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกตศิลป์
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง - สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1 ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2 ค่าร้อยละเกินร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3 ค่าร้อยละตั้งแต่ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =
เป้าหมาย.......ไม่เกินร้อยละ...10......

(20 – ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ 1)
10

X 100

X5

ทาได้....ร้อยละ.....-........
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……...-...........คะแนน (เต็ม 5)

เป้าหมาย ปีต่อไป...ไม่เกินร้อยละ..10...

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1 จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ คณะฯ มีหน่วยแนะแนวทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาใน
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ด้านการลงทะเบียนตลอดจนแนะแนวการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา
โดยให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ ณ อาคาร 1 ชั้น 1
ห้องแนะแนวการศึกษา
นอกจากนี้ในแต่ล ะหลั กสูตรได้กาหนดให้ อาจารย์ประจาใน
หลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรโดยแบ่ง
ตามรหัสประจาตัวนักศึกษาเพื่อให้นักศึ กษาทุกคนมีอาจารย์ที่
ปรึกษาประจาทุกภาคการศึกษา อาจารย์ประจาในหลักสูตรจะ
จัดตารางเวลาให้คาปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาสัปดาห์ละ
5 ชั่วโมง และติดประกาศให้นักศึกษาทราบตารางเวลา ณ บอร์ด
ประจาภาควิชาฯ
ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 คณะฯ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ของคณะและภาควิช า เพื่อ ให้ ความรู้และข้อมู ล
เกี่ยวกับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใน
ฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา อีกทั้งยังให้ความรู้เรื่อง
การปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ในการปฐมนิ เ ทศมี ก ารชี้ แ จงให้ นั ก ศึ ก ษาใหม่ ท ราบว่ า
มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แบบตลาดวิ ช า
นักศึกษาสามารถมาเข้าเรียน หรือศึกษาด้วยตนเองได้ ห้องเรียน
ในระดับชั้นปีที่ ๑ จะอยู่ที่วิทยาเขตบางนา นักศึกษาที่มาเรียน
สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมวิชาการต่างๆ ของคณะ

มษ.1.5.1.1
มษ.1.5.1.2
มษ.1.5.1.3
มษ.1.5.1.4
มษ.1.5.1.5

หลักฐาน
ผล
บั น ทึ ก ข้ อ ความนั ก ศึ ก ษาที่ ม ารั บ
บริ ก ารจากงานบริ ก ารการศึ ก ษา
(หน่วยแนะแนวฯ และหน่วยทะเบียน)
ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ที่ แ บ่ ง ตามรหั ส
ประจาตัวของนักศึกษา
ตารางเวลาการให้คาปรึกษาของ
คณาจารย์แก่นักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศ ประจาปี
การศึกษา 2557
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2557

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
มีการแนะนารุ่นพี่รุ่นน้องในการปฐมนิเทศ ให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง มี
การให้ เ วลาแก่ รุ่ นพี่ ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการเรี ย นอธิ บ าย
วิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการแนะนาเรื่อง
หอพักที่มหาวิทยาลัยให้การรับรอง เช่น หอพักติดดาว
2 มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
คู่มื อ ปฐมนิ เทศนั กศึ ก ษาใหม่ ได้ ร ะบุ ห น่ ว ยงานที่ ใ ห้ บริ ก าร
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม หน่ว ยงานที่ให้ การบริการแก่นั กศึกษา เช่น ส านักบริการทาง
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
วิช าการและประเมิน ผล (สวป.) สถาบั นคอมพิว เตอร์ ส านั ก
เทคโนโลยีการศึกษา สานักหอสมุดกลาง งานแพทย์และอนามัย
ในส่ ว นของคณะมี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบคื อ งานบริ ก าร
การศึกษาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน การขอใบรับรอง
ต่างๆ การแจ้งจบ รวมทั้งผลสอบ
ส่ วนการให้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บกิ จกรรมพิ เศษนอกหลั กสู ตรของ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณะฯ มีหน่วยงาน
บริการการศึกษาและภาควิชาฯ ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ทราบถึงกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรเป็นระยะตลอดปีการศึกษา
เช่ น การจั ดกิ จกรรมเกี่ ยวกั บ ภาษาและวั ฒ นธรรมของสถาน
เอกอัครราชทูตต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบอร์ดถาวรที่ประชาสัมพันธ์
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาซึ่งเมื่อคณะฯ ได้รับข้อมูลจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แล้วจะนามาประกาศ
ให้ นั กศึ กษาทราบผ่ านทางบอร์ ดและเว็ บไซต์ ของคณะฯ บาง
หลักสูตรยังมีการประกาศข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงานต่างๆ ผ่านสื่อ
ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ของสาขาวิชาภาษาสเปน สาหรับสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นมีการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเกี่ยวกับแหล่งงานนอกเวลา
และมีนักศึกษาฝึกงานนอกเวลา

หลักฐาน

มษ.1.5.1.5 คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2557
มษ.1.5.2.1 รูปถ่ายบอร์ดประชาสั มพันธ์ข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆ
มษ.1.5.2.2 แผ่ น พั บ จากสถานเอกอั ค รราชทู ต
“European Languages Café” และ
อีเมล์เทศกาลภาพยนตร์
มษ.1.5.2.3 สาเนาตัวอย่างเว็บไซต์สาขาวิชาฯ
มษ.1.5.2.4 รายชื่อนักศึกษาฝึกงานเต็มเวลาและ
นอกเวลา

ผล

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่ อการทางาน
คณะฯ มอบหมายให้ ร องคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาจั ด
เมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครหางานให้แก่นักศึกษาที่
กาลังจะสาเร็จการศึกษาและนักศึกษาชั้นปี การศึกษาอื่นที่สนใจ
โดยจัดกิจกรรม“ทาอย่างไร พิชิตใจนายจ้าง”และ“เตรียมความ
พร้ อมของนั กศึ กษาและบั ณฑิ ตภาควิ ชาบรรณารั กษศาสตร์ ใน
ตลาดแรงงาน AEC” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เทคนิค
ในการสมั ค รงานตามรายงานแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ 2558
นอกจากนี้ คณะฯ ยังสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเชิญบัณฑิต
รุ่ นพี่ ที่ ประสบความส าเร็ จในการท างานมาให้ ความรู้ และเล่ า
ประสบการณ์ ก ารท างานในวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามองเห็ น
แนวทางในการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงาน เช่น
หลั กสู ตรสาขาวิชาภาษาสเปนเชิญรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จใน
สาขาวิชาชีพที่ใช้ภาษาสเปนด้านการท่องเที่ยวและล่ามมาพบปะ
พูดคุยกับนักศึกษาปี 3 และปี 4
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ คณะฯ ดาเนินการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จาก ให้บริการแก่นักศึกษา ได้แก่
- ผลการประเมินด้านการให้คาปรึกษาวิชาการ = 3.69
คะแนนเต็ม 5
- ผลการประเมินด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ = 4.21
- ผลประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ “ทาอย่างไร พิชิตใจนายจ้าง”
= 3.88
- ผลประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบัณฑิต
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในตลาดแรงงาน AEC = 4.51
- ผลประเมินนักศึกษาที่มารับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ = 4.56

มษ.1.5.3.1
มษ.1.5.3.2
มษ.1.5.3.3
มษ.1.5.3.4

หลักฐาน
ผล
รายงานแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2558
โครงการปัจฉิมนิเทศ “ทาอย่างไรพิชิต
ใจนายจ้าง”
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
และบัณฑิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ในตลาดแรงงาน AEC
จดหมายเชิญวิทยากรจากภายนอก

มษ.1.5.4.1 ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของงานบริการการศึกษาหน่วยทะเบียน
มษ.1.5.4.2 ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ
มษ.1.5.4.3 ผลประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ
“ทาอย่างไรพิชิตใจนายจ้าง”
มษ.1.5.4.4 ผลประเมินนักศึกษาที่มารับฟัง
ประสบการณ์จากรุ่นพี่

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
5 น าผลการประเมิ น จากข้ อ 4 มาปรั บ ปรุ ง จากการนาผลการประเมินจากข้อ 4 มาวิเคราะห์ โครงการที่ มษ.1.5.5.1 คู่มือการให้บริการนักศึกษาคณะ
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่ง ได้รับผลประเมินน้อยที่สุด 2 โครงการจึงนามาปรับปรุงดังนี้
มนุษยศาสตร์และประชาชน
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ 1. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของงานบริการ มษ.1.6.5.2 มติ กปค. วาระที่ 5.1 ครั้งที่ 4/58
คาดหวังของนักศึกษา
ศึกษา พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 3.69 มีข้อเสนอแนะใน
ลวท 26 กุมภาพันธ์ 2558 “เรื่องการ
แบบสอบถามคือ
พิจารณางบประมาณค่าติดตั้งระบบ
- ควรปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าห้องทะเบียน
โทรศัพท์”
- ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เพิ่มช่องทาง
ในการติดต่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในนักศึกษาทราบ
คณะจึงได้มีการปรับปรุงเพิ่มช่องทางสื่อสารเนื่องจากนักศึกษาติ
ติงว่าการติดต่อทางโทรศัพท์ทาได้ยาก คณะจึงอนุมัติให้ซื้อ
ตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง เพื่อให้นักศึกษา
ติดต่อคณะได้สะดวกและงานบริการการศึกษาได้จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูลการบริการแก่นักศึกษาเพิ่มขึ้น
- นอกจากนี้ยังมีการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิชาที่มี
E- Leaning และจัดสอบ E- Testing
2. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ “ทา
อย่างไร พิชิตใจนายจ้าง” คือให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ของ
โครงการผ่าน www.ru.ac.th นั้น จะได้ดาเนินการต่อไปใน
โครงการอื่นๆ
คณะได้ปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมูลโดยจัดทาคู่มือ
การให้บริการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และประชาชน เพื่อให้
นักศึกษาทราบล่วงหน้าว่าขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแต่
ละงานใช้ระยะเวลาเท่าไร เพื่ อให้ เป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษาผู้มารับบริการ

ผล

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
6 ให้ ข้ อ มู ล และความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ จั ด โครงการอบรมการพั ฒ นาทั ก ษะ มษ.1.5.6.1 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอาชีพ เพื่อให้ศิษย์เก่าที่มาอบรมด้าน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอาชีพ
เทคนิคการสื่ อสารที่เป็นประโยชน์ในการทางานและสามารถ มษ.1.5.6.2 บอร์ดข้อมูลศิษย์เก่า
สื่อสารภายนอกได้ดียิ่งขึ้น ผลค่าเฉลี่ย = 4.33
นอกจากนี้ มีการติดบอร์ดให้ข้อมูลแก่ศิษย์เก่า เช่น “การปั้น
นักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 5” ซึ่งเป็นการประกวดการ
จัดนิทรรศการในพิพิธ ภัณฑ์ ส าหรับศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพ
ภัณฑารักษ์ เป็นต้น
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
เป้าหมาย..............5....ข้อ........................

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ทาได้...............6....ข้อ..............
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .……....5.........คะแนน (เต็ม 5)

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
เป้าหมาย ปีต่อไป........6...ข้อ...........

ผล

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1 จัดทาแผนการจัดกิจ กรรมพัฒ นานักศึกษาใน คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา มษ.1.6.1.1
ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน โดยมี นั ก ศึ ก ษาชมรมฯ ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ
การจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา และมี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ใน
การจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา มษ.1.6.1.2
2557
มษ.1.6.1.3

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนิน
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบ
ด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ครบถ้ว น
5 ประการ ครบถ้วนตามกิจกรรมดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2557
1.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม: จริยธรรมพิธีไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา 2557
1.3 โครงงานภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
1.4 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย
และญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว ครั้งที่ 4

มษ.1.6.1.2
มษ.1.6.2.2/1
มษ.1.6.2.2/2
มษ1.6.2.2/3
มษ.1.6.2.2/4

หลักฐาน
ผล
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 91/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา
2557
แผนการดาเนินงานกิจการนักศึกษา
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การ
นักศึกษา ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 22 ธ.ค.57
วาระที่ 3 เรื่ อง แผนปฏิบั ติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ครั้งที่ 2/2557
ลงวันที่ 19 มี. ค.58 วาระที่ 1 เรื่อง แผนการ
ดาเนินงานกิจการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2557
แผนการดาเนินงานกิจการนักศึกษา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2557
โครงการส่งเสริมคุณธรรม: จริยธรรมพิธีไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา 2557
โครงงานภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย
และญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดกเคียว ครั้งที่ 4

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
2 ใ น แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า
(ต่อ) ให้ ด าเนิน กิจ กรรมที่ส่ งเสริ มคุณลั กษณะบั ณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบ
ด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดาเนินงาน
2. ด้านความรู้
2.1 โครงงานพัฒนาสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
2.2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2557
3. ด้านทักษะทางปัญญา :
3.1 โครงการพัฒนาวิชาการ สู่ความเป็นอาเซียน
ปีการศึกษา 2557
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ :
4.1 โครงงานเทเบิ้ลเทนนิสสัมพันธ์เครือข่าย
4.2 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
“การฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร”
ครั้งที่ 1
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 โครงการกิจกรรมทางวิชาการ “การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้”
5.2 โครงงานนศ.เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้
เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
เพื่อประมวลผลข้อมูลการวิจัย

มษ.1.6.2.2/5
มษ.1.6.2.2/6
มษ.1.6.2.2/7

มษ.1.6.2.2/8
มษ.1.6.2.2/9

มษ..1.6..2..2/10

มษ.1.6.2.2/11
มษ.1.6.2.2/12

หลักฐาน
ผล
ด้านความรู้
โครงงานพัฒนาสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
2557
ด้านทักษะทางปัญญา
โครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นอาเซียน
ปีการศึกษา 2557
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
โครงงานเทเบิ้ลเทนนิสสัมพันธ์เครือข่าย
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
“การฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสาร” ครั้งที่ 1
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการกิจกรรมทางวิชาการ “การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุค
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้”
โครงงานนศ.เรื่ อ ง สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้น
ในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
เพื่อประมวลผลข้อมูลการวิจัย

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
คณะฯ ได้จัดโครงการมนุษยศาสตร์รวมใจรักษ์
มษ.1.6.3.1
สิ่งแวดล้อมและประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับนักศึกษา
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพฯ แก่
นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง ในส่ ว นของความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การ
ประกันคุ ณภาพการศึก ษาของนักศึ กษามีผ ลการประเมิ น
ระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย = 4.17
4 ทุ ก กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การมี ก ารประเมิ น ผล
คณะฯ จัดกิจกรรมและมีการประเมินผลความสาเร็จตาม มษ.1.6.4.1
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลประเมินปรับปรุง การ
น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ งการดาเนิน งาน ดาเนินงานครั้งต่อไป โดยจะสรุปผลการดาเนินโดยรวมและ
ครั้งต่อไป
การประเมินผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. โครงงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ (3.98)
มีวัตถุประสงค์ คือ
- ได้รับขวัญและกาลังใจ (4.24)
- มีความพึงพอใจโดยรวม (3.98)
บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ
แนวทางการปรับปรุง คือ ระดมบุคลากรสายวิชาการเพื่อผูก
ข้อมือนักศึกษาใหม่
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม: จริยธรรมพิธีไหว้ครู (4.45)
มีวัตถุประสงค์ คือ
- ได้ความรู้ความเข้าใจพิธีไหว้ครู (4.47)
- อนุรักษ์ประเพณีไทย (4.47)
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ (4.55)
แนวทางการปรับปรุง คือ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในชั้น
เรียนมากขึ้น และจัดพิธีไหว้ครูทุกปี

หลักฐาน
ผล
โครงการมนุ ษ ยศาสตร์ ร วมใจรั ก ษ์
สิ่ งแวดล้ อมและการประกั นคุ ณภาพฯ
สาหรับนักศึกษา

ผลประเมินโครงการและการปรับปรุง

ข้อ
4
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
3. โครงงานภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (4.16)
มีวัตถุประสงค์ คือ
- ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทานิทรรศการ (4.31)
- พัฒนานศให้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (4.29)
- นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน (4.17)
4. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและ ญี่ปุ่น
กับ ม.ฮิเมจิดกเคียว ครั้งที่ 4 (3.78) มีวัตถุประสงค์ คือ
- แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (4.09)
- เป็นแรงจูงใจให้ นศ สนใจภาษาญี่ปุ่น (4.01)
แนวทางปรับปรุง จัดกิจกรรมประเภทอื่นที่ช่วยพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น และพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น
5. โครงงานพัฒนาสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน (4.73)
มีวัตถุประสงค์ คือ
- ฝึกให้ นศ จัดเรียงหมวดหมู่หนังสือต่างๆ เช่น
ระบบดิวอี้ (4.77)
แนวทางปรับปรุง ควรศึกษาความรู้ภาคทฤษฎี คือ ระบบดิวอี้
ให้มากขึ้นก่อนนาไปประยุกต์ใช้
6. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (3.81) มีวัตถุประสงค์ คือ
- เข้าใจระบบการเรียนการสอนและการให้บริการต่างๆ
ของคณะ (4.02)
- สามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตการเป็นนักศึกษา (4.14)
แนวทางการปรับปรุง ให้จัดทาเอกสารเรื่องทุนการศึกษา

หลักฐาน

ผล

ข้อ
4
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
7. โครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นอาเซียน ปีการศึกษา 2557
(รวมคะแนนทุกภาษาแล้วหารเฉลี่ยทุกโครงการได้ = 4.28)
มีวัตถุประสงค์ คือ
- ให้ตระหนักถึงความเป็นประชาคมอาเซียน
- ให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (แต่ละภาษา)
แนวทางการปรับปรุง ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง
8. โครงงานเทเบิ้ลเทนนิสสัมพันธ์เครือข่าย (4.28)
มีวัตถุประสงค์ คือ
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่นักศึกษา (4.59)
- เพื่อการสร้างความสามัคคี มีน้าใจเป็นนักกีฬา (4.59)
ข้อเสนอแนะ ความเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น
9. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน “การฝึก
อบรมภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร” ครั้งที่ 1 (4.26)
มีวัตถุประสงค์ คือ
- ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (4.00)
- เตรียมความพร้อมศักยภาพด้านภาษาเพื่อเข้าสู่ตลาด แรงงาน
ที่มีความเป็นสากล (3.59)
- เพื่อให้ นศ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษา อาเซียน
ได้อย่างถูกต้อง (4.47)
แนวทางการปรับปรุง ให้มี internet ในห้องเรียนเพื่อนาเสนอ
presentation

หลักฐาน

ผล

ข้อ
4
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
10.โครงการกิจกรรมทางวิชาการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” (4.60)
มีวัตถุประสงค์ คือ
- ให้ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.62)
- นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (4.52)
แนวทางปรับปรุง ประสานกับสถาบันคอมพิวเตอร์เพื่อจัดหาสถานที่
ฝึกอบรมที่เหมาะสม
11. โครงงานนักศึกษา เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (3.67)
- รู้จักและเลือกใช้แนวทางสถิตที่ถูกต้องเหมาะแก่การวิจัย (4.17)
- นาความรู้ไปปรับใช้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล (4.20)
แนวทางการปรับปรุง ควรให้มีจัดทุกปี
12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูล
การวิจัย (4.32) มีวัตถุประสงค์ คือ
- เพื่อให้ได้รับความรู้ในการประมวลข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
(3.91)
- เตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป (3.94)
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วยตนเอง (3.62)
ข้อเสนอแนะ ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง และควรขยายเวลาอบรม
เป็น 2-3 วัน เพื่อฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น
หมายเหตุ ผลการประเมินโดยรวมของแต่ละโครงการ มีการประเมิน
ผลความพึงพอใจด้านอื่นๆ ด้วย

หลักฐาน

ผล

ข้อ
4
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
โครงการที่คณะหรือสาขาวิชาจัดอย่างต่อเนื่องนั้น ได้มีการนา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการดาเนินงานในปี
ต่อมา เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาขอให้มีการ
จัดเป็ นประจ าทุกปี เนื่องจากเป็ นการสร้างขวั ญและก าลั งใจใน
การศึกษา สาหรับโครงการเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นในการ
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ฯ ” นักศึกษาเสนอแนะให้
จัดโครงการทุกปีอ ย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางหลักสูตรสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาได้จัดโครงการตั้งแต่ ปี 2555-2557
ส่วนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2556
และ ปีการศึกษา 2557 โดยอบรมภาษาเพื่อนบ้าน คือ ภาษา
AEC จากการประเมิ น ผล ปรากฏว่ า นั ก ศึ ก ษาให้ ค วามสนใจ
อบรมภาษาเกาหลีและจีนมากกว่า ซึ่งจะได้นาข้อมูลไปพิจารณา
ในการจัดโครงการครั้งต่อไป
สาหรับโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและ
ญี่ปุ่นกับ ม.ฮิเมจิดกเคียวนั้น ในการจัดกิจกรรม 3 ปีแรก เป็น
การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันระหว่าง
นั ก ศึ ก ษา 2 มหาวิ ท ยาลั ย การแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมต่ า งๆ
ระหว่างนักศึกษา แต่ในปี 2557 อาจารย์ผู้จัดโครงการได้ทบทวน
แล้วเห็นว่าเพื่ อให้นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น รู้จักธุรกิจ ไทยที่
เกี่ยวข้อ งกับประเทศญี่ปุ่น จึงได้จั ดทัศนศึก ษาไปที่ส านักงาน
บริษัทบ้านหญิงกรุ๊ป
โครงการปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ขณะนี้ ค ณะได้ น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโดยการจัดบอร์ดทุนการศึกษา

หลักฐาน

ผล

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
5 ประเมิ น ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้เสนอผลการประเมินแผนการจัด
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเข้าที่ประชุม กปค. เพื่อพิจารณา

6 นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) (กระบวนการ)
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
เป้าหมาย...............5....ข้อ......................

คณะกรรมการกิจการนักศึกษาพิจารณากิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัด
ตลอดปีการศึกษา 2557 แล้ว เห็นว่าในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรมที่คณะต้องดาเนินการ
จัดให้แก่นักศึกษาตามลาดับความสาคัญ คือ
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
- โครงการปัจฉิมนิเทศ
- โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพ
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย ตามที่ได้
ลงนามใน MOU
- โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน
- โครงการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ

หลักฐาน
ผล
มษ.1.6.5.1 ประเมินแผนด้านกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ประจาปี 2557
มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 12/2558
วั น ที่ 30 มิ . ย.58 วาระที่ 4.6 เรื่ อ ง
ขอรายงานผลการประเมิน แผนด้ า น
กิจ กรรมการพัฒ นานัก ศึ กษาประจ า
ปีการศึกษา 2557
มษ.1.6.6.1 รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2558 วันที่
14 กรกฏาคม 2558 วาระที่ 3 เรื่อง
แผนด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2558

คะแนน 4
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ทาได้...............6/4....ข้อ.............  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์…...5../3.....คะแนน (เต็ม 5)

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
เป้าหมาย ปีต่อไป..........6....ข้อ...........

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์มีนโยบายจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิชาการ วิจัย
และงานสร้างสรรค์ของบุคลากร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
คณะกรรมการวิจัยร่วมกันพิจารณารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์และสรร
หาผู้พัฒนาระบบฯ เพื่อใช้ติดตามผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
บุคลากร โดยเฉพาะผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ
ติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก
งบประมาณด้านการวิจัยที่คณะได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการวิจัยได้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯ เวอร์ชั่นทดลอง
และได้แจ้งให้ผู้พัฒนาระบบนาข้อเสนอแนะไปแก้ไขระบบจนเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการเริ่มดาเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว โดย
เริ่มจากข้อมูลในระหว่างปีการศึกษา 2557
ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล วิ ช าการ/วิ จั ย คณะมนุ ษ ยศาสตร์ เป็ น ระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ ของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ระบบดังกล่าวประกอบด้วยฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการ
และผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรจานวน 6 ฐานข้อมูล ได้แก่
1. ฐานข้อมูลโครงการวิจัย
2. ฐานข้อมูลรายงานวิจัย
3. ฐานข้อมูลบทความวิจัย
4. ฐานข้อมูลบทความวิชาการ

หลักฐาน
ผล
มษ. 2.1.1.1 แผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา
2557 ของคณะกรรมการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์
มษ. 2.1.1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2558 วาระที่ 4.7 เรื่อง การจัดทา
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงาน
วิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
มษ. 2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมิน
แผนการดาเนินงานคณะกรรมการ
วิจัย ประจาปีการศึกษา 2557
มษ. 2.1.1.4 http://husongserm02/db_
research

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
5. ฐานข้อมูลบทความนาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
6. ฐานข้อมูลงานสร้างสรรค์
ในการบริหารจัดการผลงานวิชาการ ผลงานวิ จัย และผลงานสร้างสรรค์ของ
คณะ ผู้บริหารสามารถเรียกรายงานสรุปจากระบบได้ 5 รูปแบบ ได้แก่
1. รายงานสรุปตามประเภทของฐานข้อมูล (ประเภทของผลงาน) เพื่อให้
ระบบแสดงจานวนผลงานแต่ละประเภทของบุคลากร
2. รายงานสรุปตามปีงบประมาณ เพื่อให้ระบบแสดงจานวนโครงการวิจัยที่
ดาเนินการในปีงบประมาณนั้น
3. รายงานสรุปตามปีการศึกษา เพื่อให้ระบบแสดงจานวนรายงานวิจัย
บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความนาเสนอในที่ประชุม รวมทั้งแสดงค่า
น้าหนักของรวมของผลงานแต่ละประเภทในแต่ละปีการศึกษา
4. รายงานสรุปตามปีที่พิมพ์ เพื่อให้ระบบแสดงจานวนผลงานสร้างสรรค์
ได้แก่ ตารา หนังสือ งานประพันธ์ และงานสร้างสรรค์อื่นๆ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ปีนั้นๆ รวมทั้งแสดงค่าน้าหนักของรวมของผลงานแต่ละประเภท
5. รายงานสรุปตามหลั กสู ตร เพื่อให้ ระบบแสดงจานวนโครงการวิจัย
รายงานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความนาเสนอในที่ประชุม ของ
บุคลากรในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 14 หลักสูตรของคณะ และแสดงค่าน้าหนักของ
รวมของผลงานแต่ละประเภท โดยแยกตามปี พ.ศ.
นอกจากนี้ ผู้บริหารยังสามารถติดตามการผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย
และผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากรโดยสืบค้นในฐานข้อมูลทั้ง 6 ฐาน โดยค้นจาก
- ปีงบประมาณ เพื่อรับทราบจานวนโครงการวิจัยในปีงบประมาณนั้นๆ
- ชื่อผู้วิจัย เพื่อรับทราบว่าผู้วิจัยคนดังกล่าวผลิตผลงานวิชาการด้านใด
จานวนเท่าใด
- ชื่อผลงาน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับเจ้าของผลงาน ประเภทของผลงาน การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ฯลฯ
- หลักสูตร เพื่อรับทราบว่าหลักสูตรนั้นๆ มีจานวนผลงานวิชาการด้าน

หลักฐาน

ผล

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ใดบ้าง จานวนเท่าใด
- คาสาคัญของงานวิจัย เพื่อรับทราบว่าคณะมีผลงานเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ
จานวนเท่าใด ฯลฯ
ฐานข้อมูลแต่ละฐานจะรายงานข้อมูลของผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และ
ผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้
1. ฐานข้อมูลโครงการวิจัย
ผู้ บ ริ ห ารจะได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการวิ จั ย ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการ
ดาเนินการ โดยระบบจะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ชื่อนามสกุลของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย , สัดส่วนของการมีส่วนร่วม, ชื่อโครงการวิจัย ,
หลักสูตรที่ผู้วิจัยสังกัด, ปีที่อนุมัติงบประมาณ, ลักษณะของโครงการ (โครงการใหม่
หรื อ โครงการต่อ เนื่อง), สถานะของโครงการ (อยู่ ระหว่ างรออนุมัติ อยู่ร ะหว่า ง
ดาเนินการ ถอนเรื่อง ฯลฯ), แหล่งทุนวิจัย, จานวนเงินวิจัย, การเบิกจ่ายทุนวิจัย เป็น
ต้น ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จจะถูกเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลรายงาน
วิจัยได้อีกด้วย
2. ฐานข้อมูลรายงานวิจัย
ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ โดย
ระบบจะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายงานวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลของ
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย, สัดส่วนของการมีส่วนร่วม, ชื่อรายงานวิจัย, หลักสูตรที่ผู้วิจัย
สังกัด, ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่, สานักพิมพ์, ลิขสิทธิ์, การอ้างอิง (citation) ตลอดจน
หน่วยงานที่นาไปใช้ประโยชน์ด้วย
3. ฐานข้อมูลบทความวิจัย
ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
โดยระบบจะรายงานข้อมูล เกี่ยวกับบทความวิจัยนั้นๆ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ชื่อนามสกุลของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย , สัดส่วนของการมีส่วนร่วม, ชื่อบทความวิจัย ,
หลักสูตรที่ผู้วิจัยสังกัด, ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่, วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่, ค่าน้าหนักของ
บทความ, ลิขสิทธิ์, การอ้างอิง (citation) เป็นต้น
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4. ฐานข้อมูลบทความวิชาการ
ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
โดยระบบจะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบทความวิชาการนั้นๆ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ชื่อนามสกุลของผู้ เขียนและผู้ เขียนร่ว ม, สั ดส่ ว นของการมีส่ วนร่ว ม, ชื่อบทความ,
หลักสูตรที่ผู้วิจัยสังกัด, ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่, วารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่, ค่าน้าหนักของ
บทความ, ลิขสิทธิ์, การอ้างอิง (citation) เป็นต้น
5. ฐานข้อมูลบทความนาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทความที่มีการนาเสนอในที่ประชุม
วิชาการและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุม (proceedings) โดย
ระบบจะรายงานข้อมูล เกี่ยวกับบทความวิชาการนั้นๆ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ชื่อนามสกุลของผู้ เขียนและผู้ เขียนร่ว ม, สั ดส่ ว นของการมีส่ วนร่ว ม, ชื่อบทความ,
หลักสูตรที่ผู้วิจัยสังกัด , รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม เช่น ปีที่จัดการประชุม ชื่อ
การประชุม, ค่าน้าหนักของบทความ, ลิขสิทธิ์, การอ้างอิง (citation) เป็นต้น
6. ฐานข้อมูลงานสร้างสรรค์
ผู้บริหารจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ โดยระบบจะรายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ดังกล่าว ในด้านต่างๆ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของ
ผลงานและผู้ร่วมงาน, สัดส่วนของการมีส่วนร่วม, ชื่อผลงาน, ประเภทของผลงาน
(ตารา หนังสือ งานแปล งานประพันธ์ ฯลฯ), หลักสูตรที่ผู้วิจัยสังกัด , ข้อมูลการ
ตีพิมพ์เผยแพร่, ค่าน้าหนักของผลงาน, ลิขสิทธิ์ เป็นต้น
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2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ

ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์ตระหนักถึงความสาคัญของพันธกิจด้านการวิจัยและดาเนินการ
งานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยโดยกาหนดเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนา
- ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา” ในแผนปฏิบัติราชการคณะฯ
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
ประจาปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) ซึ่งกาหนดค่าเป้าหมายของ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ
จานวนโครงการทุนวิจัยไว้ที่ 7 ทุน และจานวนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาไว้ที่ร้อยละ 15
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและ
สร้างสรรค์
ผลงานวิชาการเพื่อดาเนินการตามตัวบ่งชี้ด้านการวิจัยของแผนปฏิบัติราชการของ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ คณะมนุษยศาสตร์ และทาหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้คาที่ปรึกษาด้านการวิจัยแก่บุคลากร
ของคณะฯ
งานสร้างสรรค์
คณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการวิจัย
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยใน ประจาปีการศึกษา 2557 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ เพื่อให้
บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กาหนดในแผน
การวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทร
คณะกรรมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิให้คาปรึกษาด้านการ
โนโลยีสารสนเทศ ระบบ
วิจัยได้ร่วมกันพิจารณาและให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงแบบเสนอโครงการวิจัย วจ. 1
รักษาความปลอดภัยใน
และ วจ. 1.1 ของคณาจารย์ผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับคณะจานวน 3 คน
ห้องปฏิบัติการ
ได้แก่ อ. ดร. สมชาย เซ็มมี อ. ดุสิตา ปริญญาพล และ อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เช่นการจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ
(visiting professor)

หลักฐาน
มษ. 2.1.2.1
มษ. 2.1.2.2
มษ. 2.1.1.1
มษ. 2.1.2.3

มษ. 2.1.2.4

มษ. 2.1.2.5

แผนปฏิบัติราชการประจาปี คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประจาปีงบประมาณ 2558
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 92/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์
แผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา
2557 ของคณะกรรมการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558
วาระที่ 3.1 และวาระที่ 3.2 เรื่อง
ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย ของ
อ. ดร. สมชาย เซ็มมี และ อ. ดุสิตา
ปริญญาพล
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2558 วาระที่ 4.2 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบ
เสนอโครงการวิจัย ของ อ. ประเสริฐ
เย็นประสิทธิ์ (ครั้งที่ 1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม
2558 วาระที่ 3.7 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบ
เสนอโครงการวิจัย ของ อ. ประเสริฐ
เย็นประสิทธิ์ (ครั้งที่ 2)
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คณะมนุษยศาสตร์มีห้องสมุดคณะซึ่งเป็นแห่งสืบค้นข้อมูลของคณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้บุคลากรของคณะยังสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศของ
หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวิชาการต่างๆ อีกด้วย
คณะฯ ได้มอบหมายให้หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุคคณะฯ ประจาปีการศึกษา 2557 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุดคณะฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(4.22) และพบว่ามีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุดในช่วงเวลา 8.30 - 12.00 นอกจากนี้ยัง มี
ความต้องการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย นิตยสารและวารสารเพิ่มเติม
คณะกรรมการวิจัยจึงได้เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมกรรมการคณะฯ เพื่อจัด
เจ้าหน้าที่ให้บริการในช่วงเช้าเพิ่ม และอนุมัติงบประมาณจัดซื้อวารสารเพิ่มเติม
กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่คณะฯ ได้ดาเนินการในปีการศึกษา 2557 ได้แก่
1. โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โดยมีคณาจารย์ของคณะ
นาเสนอผลงานจานวน 7 เรื่อง และนักวิชาการและวิจัยจากภายนอกร่วมเสนอ
ผลงานจานวน 3 เรื่อง ผลการประเมินโครงการพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึง
พอใจโครงการฯ ในภาพรวมในระดับมาก (4.06) และต้องการให้จัดโครงการฯ
อย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาในการนาเสนอบทความ ภาษาที่ใช้ในการนาเสนอ ซึ่งควรมี
ภาษาอังกฤษด้วยหากเป็นไปได้ คณะกรรมการผู้จัดโครงการฯ ได้นา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินมาจัดโครงการฯ ในปีการศึกษา 2558 โดยเพิ่ม
เวลาในการนาเสนอบทความให้มากขึ้น และจัดให้มีการเสนอผลงานสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษด้วย
2. ศาสตราจารย์อาคันตะกุ: คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้เชิญ ศ. ดร. Hermann Funk จากมหาวิทยาลัย
ฟรีดิช-ชิลเลอร์ เมืองเยนา ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนี มาเป็นวิทยากรในการ
สัมมนาและจัดอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อ

มษ. 2.1.1.3

มษ. 1.6.5.2

มษ. 2.1.2.7
มษ. 2.1.1.3

มษ. 1.6.5.2

หลักฐาน
ผล
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมิน
แผนการดาเนินงานคณะกรรมการ
วิจัย ปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่
13/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
วาระที่ 5.9 เรื่อง รายงานผลการ
ประเมินการให้บริการห้องสมุดคณะ
มนุษยศาสตร์และขออนุมติงบประ
มาณจัดซื้อสื่อสารสนเทศเพิ่มเติม
โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8 วันที่ 24 กันยายน 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมิน
แผนการดาเนินงานคณะ
กรรมการวิจัย ปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่
13/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
วาระที่ 5.8 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
ประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัย
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
- Wortschatzdidaktik
- Aktuelle Entwicklungen in der Literaturdidaktik
- Prinzipien des handlungsorientierten Unterrichts
ระหว่างวันที่ 1 - 11 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นการดาเนินกิจกรรมตามบันทึกความ
ตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคาแหงกับมหาวิทยาลัยฟรีดิช-ชิล
เลอร์ ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนีทมี่ ีการลงนามในเดือนสิงหาคม 2557
นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับภาควิชา
ภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก และภาควิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ ได้เชิญ รศ. ดร. อภิสิทธิ์ วราเอกสิริ จากสถาบัน
ภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ ประเทศฝรั่งเศส มาเป็นวิทยากรใน
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาวิชาการเรื่อง “การเรียนการสอน
ภาษาและวรรณคดีไทยสาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ” เพื่อให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยสาหรับชาวต่างชาติ
ร่วมกับคณาจารย์ของคณะ ผลการประเมินโครงการพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการจานวนมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีความพึงพอใจโครงการใน
ภาพรวมในระดับมาก (3.91) ตลอดจนต้องการให้มีการจัดโครงการในลักษณะนี้
อย่างต่อเนื่องโดยเชิญวิทยากรจากสถาบันอื่นๆ มาบรรยายด้วย ซึ่ง
คณะกรรมการผู้จัดโครงการได้รายงานผลการประเมินแก่ที่ประชุมกรรมการ
ประจาคณะรับทราบ และบรรจุโครงการวิทยากรอาคันตุกะไว้ในแผนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการวิจัย ประจาปีการศึกษา 2558

หลักฐาน
ผล
ครั้งที่ 9
มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่
18/2557วันที่ 18 กันยายน 2557
วาระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประ
มาณจัดเลี้ยงต้อนรับศาสตราจารย์
อาคันตุกะ และ โครงการความเป็น
หุ้นส่วนและความร่วมมือทางวิชาการ
(Germanistische Intstitutpartnerschaft หรือ GIP) ภายใต้กรอบ
บันทึกความตกลงทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยรามคาแหงและ
มหาวิทยาลัยฟรีดริช ชิลเลอร์ แห่ง
เมืองเยนา สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ปีงบประมาณ 2558
มษ. 2.1.2.10 บันทึกความตกลงทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยรามคาแหงกับ
มหาวิทยาลัยฟรีดิช-ชิลเลอร์ ประเทศ
สหพันธ์รัฐเยอรมนี
มษ. 2.1.2.11 โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาวิชาการเรื่อง “การเรียนการสอน
ภาษาและวรรณคดีไทยสาหรับผู้เรียน
ชาวต่างชาติ” วันที่ 27 เมษายน 2558

มษ. 2.1.2.12 แผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา
2558 ของคณะกรรมการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ผล
งานนโยบายและแผนของคณะฯ ได้จัดทารายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการ
มษ. 1.5.3.1 รายงานแผนปฏิบัติราชการตาม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
รายงานผลการดาเนินงานในพันธกิจที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “การพัฒนา
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน
ศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา” โดยคณะมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
7 โครงการ และจานวนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
รามคาแหง
ต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาไว้ที่ร้อยละ 12.85 เพื่อให้มีการนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัยให้เป็นไปตามแผน โดย มษ. 2.1.2.14 รายงานการประชุมของคณะกรรม
คณะฯ มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ
การวิจัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23
คณะกรรมการวิจัยได้ทาการประเมินแผนการดาเนินงานเป็นระยะ และนาผลการ
กุมภาพันธ์ 2558 (วาระที่ 4.5 เรื่อง
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การติดตามผลการดาเนินงานตาม
บริหารงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรค์ การปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด
แผนการดาเนินงานของคณะกรรม
คณะมนุษยศาสตร์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และได้นาผล
การวิจัย ประจาปีการศึกษา 2557)
การประเมินการดาเนินงานมาจัดทาแผนการดาเนินงานของคณะกรรมการวิจัย ปี
มษ. 2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
การศึกษา 2558 ด้วย
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมิน
แผนการดาเนินงานคณะกรรมกาวิจัย
ประจาปีการศึกษา 2557
มษ. 2.1.2.15 รายงานแผนและผลการดาเนินงาน
ตามแผนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการวิจัย ประจาปี
การศึกษา 2557
มษ. 2.1.2.12 แผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา
2558 ของคณะกรรมการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2558
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2558 เพื่อ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ 2558 (1
ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58) จานวน 200,000 บาทเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยของบุคลากร
คณะได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบเสนอ
โครงการวิจัยของบุคลากรตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยรามคาแหง เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ. 2552” และ “คู่มือและ
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556”
คณะกรรมการวิจัยได้พิจารณาเห็นชอบโครงการวิจัยของคณาจารย์ 3 คนแล้ว ได้แก่
1. อ. ดร. สมชาย เซ็มมี จานวนเงิน 66,504 บาท
2. อ. ดุสิตา ปริญญาพล จานวนเงิน 66,504 บาท
3. อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ จานวนเงิน 66,504 บาท
และนาเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาต่อที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ซึง่
เป็นผู้กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโดยอนุมัติทุนอุดหนุน
งานวิจัยที่คณะฯ ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรของคณะฯ
นอกจากนี้ คณะฯ ยังสนับสนุนให้บุคลากรขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกคณะ
และมีอาจารย์ของคณะได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
รามคาแหง 3 คน ได้แก่
1. ผศ. ดร. ประภาส พาวินันท์ จานวนเงิน 207,750 บาท
2. อ. ณัฐวรรณ ชั่งใจ จานวนเงิน 69,840 บาท
3. อ. ดร. ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ์ จานวนเงิน 83,742 บาท
และได้จากแหล่งทุนภายนอก คือ สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ
- อ. ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล จานวนเงิน 80,000 บาท

หลักฐาน
มษ. 2.1.2.1 แผนปฏิบัติราชการคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
2558
มษ. 2.1.3.1

มษ. 2.1.2.3

มษ. 2.1.2.5

มษ. 1.6.5.2

มษ. 1.6.5.2

มษ. 1.6.5.2

มษ. 1.5.3.1

คู่มือและขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบรายได้ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่
1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 วาระที่ 3.1
และวาระที่ 3.2 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอ
โครงการวิจัย ของ อ. ดร. สมชาย เซ็มมี และ
อ. ดุสิตา ปริญญาพล
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่
3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 วาระที่
3.7 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย
ของ อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 30
เมษายน 2558 วาระที่ 5.2 (อ.ดุสิตา ปริญญา
พล)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 14
พฤษภาคม 2558 วาระที่ 4.2 (อ. ดร. สมชาย
เซ็มมี)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16
กรกฎาคม 2558 วาระที่ 5.7 (อ. ประเสริฐ
เย็นประสิทธิ์)
รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติ

ผล

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ในการติดตามผลการดาเนินงาน หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการนาเสนอ
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับคณะ
ประจาปีงบประมาณ 2557 และการขอขยายเวลาการวิจัยของผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยประจาปีงบประมาณ 2557 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยซึ่งประธานได้
รายงานให้ที่ประชุมกรรมการประจาคณะรับทราบเป็นลาดับต่อไป

หลักฐาน
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ
9 เดือน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง

มษ. 2.1.3.5

มษ. 2.1.3.6

มษ. 1.6.5.2

มษ. 2.1.3.8
มษ.1.6.5.2

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้ง
ที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558 วาระที่
3.4 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
เรื่อง “การวิเคราะห์นวนิยายจากการสัมผัส
เรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นไทยในฐานะวรรณกรรม
วิจัย” โดย ผศ. ดร. สายวรุณ น้อยนิมิตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้ง
ที่ 5/2557 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วาระที่
3.1 - 3.7 เรื่อง การขอขยายเวลาการวิจัย
ครั้งที่ 1 ของผู้วิจัย 5 คน ที่ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ
2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 25/2557 วันที่ 18
ธันวาคม 2557 วาระที่ 5.5 – 5.9 และคร้งที่
11/2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 วาระที่
5.2 เรื่อง ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่
3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 วาระที่
3.3 - 3.6 ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 16
มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.3 และครัง้ ที่
14/2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 วาระที่
4.2 - 4.5 เรื่อง ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 2

ผล

ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
มษ. 2.1.3.10
เนื่องจากในปีงบประมาณ 2557 มีผู้วิจัยขอขยายเวลาการวิจัยเป็นจานวนมาก
คณะกรรมการวิจัยจึงร่วมกันกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาจัดลาดับการเห็นชอบแบบ
เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2559 โดย
พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะดาเนินการวิจัยแล้วเสร็จตามกาหนดเวลาในการเห็นชอบ
แบบเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน
มษ. 2.1.1.1
ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559
คณะกรรมการวิจัยได้วางแผนการเสนอของบประมาณสนับ
สนุนด้านการวิจัยประจาปีงบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายใน
มษ. 2.1.3.11
เดือนสิงหาคม 2558 โดยได้นาผลการประเมินการดาเนินงานจากปีงบประมาณ
2557 มาใช้ในการกาหนดกรอบการพิจารณาเห็นชอบทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2559 คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการดาเนินการวิจัยให้
แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาในการเห็นชอบแบบเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุน

คณะกรรมการมอบหมายให้หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการทาบันทึก
มษ. 1.6.5.2
ข้อความเวียนแจ้งไปยังทุกภาควิชาเพื่อเชิญชวนให้บุคลากรส่งแบบเสนอโครงการวิจัย
(วจ. 1 และ วจ. 1.1) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เพื่อให้คณะกรรมการวิจัย
พิจารณาจัดลาดับโครงการและเสนอเข้าแผนปฏิบัติราชการของคณะ ประจาปี
งบประมาณ 2559 ภายในเดือนสิงหาคม 2558 ทั้งนี้ มีผู้ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย
แล้ว 1 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการวิจัยเห็นควรขยายเวลาเปิดรับแบบเสนอ
โครงการวิจัยจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เพิ่อให้บุคลากรมีเวลาจัดทาแบบเสนอ
โครงการเพิ่มเติมเข้ามาอีก และแจ้งกรรมการประจาคณะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์ทราบ
มษ. 2.1.1.1
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
คณะกรรมการวิจัยได้จัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่งาน
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน วิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยกาหนดจัดโครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการ
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน และวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 และคณะกรรมการวารสาร

หลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558
วาระที่ 4.1 แผนงานวิจัย ปีการศึกษา
2557
แผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา
2557 ของคณะกรรมการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์

บันทึกข้อความลงวันที่ 23 มกราคม
2558 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่
13/2558 วันที่ 16 กรกฏาคม 2558
วาระที่ 5.10 เรื่อง การขยายเวลายื่น
แบบเสนอโครงการวิจยั เพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับคณะ ประจาปี
งบประมาณ 2559
แผนการดาเนินงานของคณะกรรม
การวิจัย ปีการศึกษา 2557

ผล

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน
การประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์ได้วางแผนการจัดทาวารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีละ 2
ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์ได้อนุมัติงบประมาณจานวน 25,600 บาท เพื่อจัดโครงการ
ประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โดยมีคณาจารย์ของคณะนาเสนอผลงานจานวน 7 เรื่อง
คณะมนุษยศาสตร์ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงในวงเงิน
199,250 บาท ให้คณะกรรมการวารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ดาเนินการ
จัดทาวารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นช่องทางในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิชาการและวิจัยของบุคลากร วารสารดังกล่าวมีกาหนดออกเป็นประจาปีละ
2 ฉบับ และได้รับการจัดให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้
ร่วมกับศูนย์ TCI พัฒนาเว็บไซต์ “วารสารรามคาแหงฉบับมนุษยศาสตร์” ซึ่งเป็น
วารสารออนไลน์ อันเป็นการดาเนินการตามเกณฑ์ของสกอ. เพื่อให้วารสารได้รับการ
จัดให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และยังได้เผยแพร่วารสารฯ ในรูปของ eJournal บนเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ด้วย
คณะกรรมการวารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ จัดทาแบบประเมินความพึง
พอใจวารสารฯ ทั้งสองฉบับ ผลการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความ พึง
พอใจวารสารฯ ในภาพรวมในระดับมาก (4.41) โดยมีความพึงพอใจในความ
สม่าเสมอ (ออกตรงเวลา) มากที่สุด และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงการพิมพ์
ภาพประกอบให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพราะเมื่อพิมพ์ออกมาเป็นภาพขาว-ดา
ทาให้ภาพไม่ชัดเจน คณะผู้จัดทาวารสารฯ มีแผนการปรับปรุงโดยจะนาบทความมา
ลงในวารสารฯ ฉบับออนไลน์ผ่านฐานข้อมูล TCI ซึ่งจะทาให้ลงภาพสีให้มีความขัด
เจนเหมือนต้นฉบับ และจะปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้
รายงานให้คณะกรรมการประจาคณะรับทราบแล้ว

หลักฐาน
มษ. 2.1.4.1

มษ. 2.1.4.2
มษ. 2.1.2.7

มษ. 2.1.4.3
มษ. 2.1.4.4
มษ. 2.1.4.5
มษ. 2.1.4.6

มษ. 1.6.5.2

คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 72/2557 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการประชุม
เสนอผลงานวิชาการและวิจัยสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 8
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 3/2557 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการวารสารรามคาแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2557
โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและ
วิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
บันทึกข้อความที่ ศธ 0518.04/ 2554 ลง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดทา
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษย
ศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 57)
และฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 57)
เว็บไซต์วารสารรามคาแหง ฉบับ
มนุษยศาสตร์ (http://tci-thaijo.
org/index.php/huru/index)
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์
(http://www.human.ru.ac.th/index.p
hp/2013-08-29-03-06-53/44-201308-29-03-00-17)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2558 วันที่
16 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 5.11 เรื่อง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
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หลักฐาน
ผล
คณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์ได้อนุมัติงบประมาณจานวน 30,600 บาท มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ให้บุคลากรของคณะฯ ไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่
มหาวิทยาลัยฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน 2557
16/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
จานวน 4 คน ได้แก่ รศ. ภาคินี อัครมาส ผศ. ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์ Miss Michaela
วาระที่ 5.3 เรื่อง ขออนุมัติ
Zimmermann และ Miss Reiner Meissner ทั้งนี้ คณะฯ กาหนดให้ผู้ได้รับทุน
งบประมาณค่าเดินทางในการไป
ต้องจัดทารายงานผลการนาเสนอบทความต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ประชุมวิชาการนานาขาติ
หลังกลับจากการไปเสนอบทความด้วย นอกจากนี้ คณะฯ ยังสนับสนุนให้บุคลากร มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ขอรับทุนจากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคาแหงเพื่อไปเสนอ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่
ผลงานวิจัย ณ สถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐ
2/2558 วันที่ 29 มกราคม 2559
ฝรั่งเศส จานวน 2 คน ได้แก่ ผศ. ดร. ศศิ อินทโกสุม และ อ. ธิษนา วีรเกียรติสุนทร
วาระที่ 5.2 และ 5.5 เรื่อง ขออนุมัติ
ผู้รับทุนได้จัดทารายงานผลการนาเสนอบทความต่อคณะกรรมการประจาคณะและ
ทุนเสนอบทความ ณ ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยแล้ว
ของ ผศ. ดร. ศศิ อินทโกสุม และ อ.
ธิษณา วีรเกียรติสุนทร
มษ. 1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่
12/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
วาระที่ 4.2 - 4.3 เรื่อง ขอส่งรายงาน
การไปเสนอบทความ ณ ต่างประเทศ
ของ ผศ. ดร. ศศิ อินทโกสุม และ อ.
ธิษณา วีรเกียรติสุนทร
คณะกรรมการวิจัยวางแผนจั ดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสาหรับปีการศึกษา มษ. 2.1.1.1 แผนการดาเนินงานของ
2557 ในรูปของโครงการสัมมนาและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยจานวน
คณะกรรมการวิจัย ปีการศึกษา
2 โครงการในเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน 2558 เพื่อให้คณาจารย์รับทราบแหล่งทุน
2557

มีการพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและกาลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ วิจัยและสามารถออกแบบงานวิจัยและเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้ง
นักวิจัยที่มีผลงานการวิจัยหรือ จากงบรายได้ของมหาวิท ยาลัยและจากแหล่ง ทุนภายนอก และมีแผนจัด บอร์ด ยกย่อง
บุคลากรของคณะที่มีผลงานวิจัยในปีการศึกษา 2557

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน
งานสร้างสรรค์ดีเด่น

ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการวิจัยได้ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานโดยจัดโครงการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยจานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการฯ เรื่อง “จะทาวิจัย หาทุนที่ไหนดี” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เพื่อให้
บุ ค ลากรรั บ ทราบแหล่ ง ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ผลการประเมินโครงการพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า
เป้าหมายที่กาหนด และมีความพึงพอใจการจัดโครงการในภาพรวมในระดับมาก
(4.30) โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และควรจัดแบบเต็มวันเพื่อให้มีการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
2. คณะกรรมการได้นาผลการประเมินโครงการฯ “จะทาวิจัย หาทุนที่ไหนดี ” มา
ปรั บ ปรุ ง การจั ด โครงการที่ 2 คื อ โครงการฯ เรื่ อ ง “การเขี ย นแบบเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนตามแนวนโยบายของแหล่งทุนวิจัย ” เมื่อวันที่
11 มิถุนายน 2558 โดยใช้เวลาเต็มวัน ภาคเช้าเป็นการบรรยายของวิทยากร
และภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติเขียนหัวข้อวิจัย คาถามวิจัยและวัตถุประสงค์การ
วิจัย ผลการประเมินโครงการพบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ และมีความพึงพอใจโครงการในภาพรวมระดับมา (4.46) โดยเห็นว่าสามารถ
น าไปใช้ใ นการปฏิ บั ติ จ ริ งมากที่ สุ ด และมีข้ อ เสนอแนะให้ จัด โครงการอย่ า ง
ต่อเนื่องโดยเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์ มาให้ความรู้ในช่ วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงที่บุคลากรมี
เวลาว่าง ซึ่งคณะกรรมการวิจัยได้นาผลการประเมินดังกล่าวมาจัดทาแผนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการฯ ปีการศึกษา 2558
3. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการได้จัดบอร์ดยกย่องบุคลากรของคณะที่มี
ผลงานวิจัยในปีการศึกษา 2557 จานวน 1 คน คือ อ. ธิษณา วีรเกียรติสุนทร
เพื่ อ เป็ น การสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ให้ แ ก่ อ าจารย์ ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย ให้ กั บ คณะ
นอกจากนี้ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละงานบริ ก ารการศึ ก ษาของคณะยั ง ได้
ประชาสั มพั นธ์ และจั ดบอร์ ด ยกย่อ ง ศ. ดร. รื่ นฤทั ย สั จ จพั นธุ์ ซึ่ งได้รั บการ
คัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นปูชนียบุคคลด้าน

หลักฐาน
มษ. 2.1.5.1 โครงการสัมมนาส่งเสริมสมรรถนะ
บุคลากรด้านการวิจัย เรื่อง “จะทา
วิจัย หาทุนที่ไหนดี” วันที่ 23
เมษายน 2558
มษ. 2.1.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14
กรกฎาคม 2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง
การประเมินแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการวิจัย ประจาปี
การศึกษา 2557
มษ. 2.1.5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลการด้าน
การวิจัยเรื่อง “การเขียนแบบเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัย”

มษ. 2.1.5.3 บอร์ดยกย่องนักวิจัย
มษ. 2.1.5.4 มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ฉบับที่
13/2558 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
มษ. 2.1.5.5 บอร์ดยกย่องปูชนียบุคคลด้าน
ภาษาไทย

ผล

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

6

มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
ภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี 2558 ด้วย

หลักฐาน

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ทาหน้าที่ประสานงานให้ มษ. 2.1.6.1
นักวิจัยผู้ต้องการขอจดลิขสิทธิ์ผลงานยินยอมให้มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นผู้ยื่นคา
ขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในนามมหาวิทยาลัยต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
มษ. 2.1.6.2
มษ. 2.1.6.3

เอกสารระบุขั้นตอนการยื่นขอจด
ลิขสิทธิ์
แบบฟอร์มให้ความยินยอม
มหาวิทยาลัยรามคาแหงยื่นคาขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์
แบบ ลข 01 คาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
เป้าหมาย...............6...ข้อ........................

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ทาได้................6....ข้อ................  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ ......5.......คะแนน (เต็ม 5)

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
เป้าหมาย ปีต่อไป..........6...ข้อ.............

ผล

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
ผลการดาเนินงาน
แหล่งเงินทุนสนับสนุน
งบภายใน
งบภายนอก
งบแผ่นดิน
งบรายได้
560,844.80,000

รวมเงินภายใน
และภายนอก
640,844

จานวน
จานวน
จานวนเงินสนับสนุนต่อ
อาจารย์ประจา นักวิจัยประจา อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ปฏิบัติงานจริง
(ถ้ามี)
ประจา (บาท/คน)
114 คน
5,621.44

หลักฐาน
1. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย อ. ดุสิตา ปริญญาพล
2. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย อ. ดร. สมชาย เซ็มมี
3. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย อ. ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
4. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์
5. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย อ. ณัฐวรรณ ชั่งใจ
6. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย อ. ดร. ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ
7. บันทึกขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ + สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย อ. ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
เกณฑ์การประเมิน (ปัจจัยนาเข้า)
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

ค่าคะแนนที่ได้
1.12

สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

จานวนเงินสนับสนุน งานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนเงินสนับสนุน งานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
=
คะแนนที่ได้ =
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
เป้าหมาย........25,000 บาท............

640,844
114

5,621.44
25,000

ทาได้ .......5,621.44 บาท...........
 บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์.......1.12........คะแนน (เต็ม 5)

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ

X5
เป้าหมาย ปีต่อไป.......25,000 บาท.....

ตารางเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
ลาดับ

ชื่อเจ้าของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

เงินสนับสนุนงานวิจัย
1
อ.ดร.สมชาย เซ็มมี
2

อ.ดุสิตา ปริญญาพล

3

อ.ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์

4.

ผศ. ดร. ประภาส พาวินันท์

5.

อ. ณัฐวรรณ ขั่งใจ

6.

อ. ดร. ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ

7.

อ. ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

ระยะเวลาในการทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ว/ด/ป
ว/ด/ป
รวม
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ระยะเวลา

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

อิทธิพลของนักวรรณกรรมกลุม่ ดีวานที่มีต่อบทกวีอาหรับยุคใหม่
ของประเทศอียิปต์
การศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมญี่ปนุ่ จากพฤติกรรมของตัวละครเอก
ในหนังสือรวมเรื่องสั้น ชุด Onna no Inai Otokotachi ของ ฮารูกิ
มูราคามิ
การเปรียบเทียบการใช้สานวนที่เกีย่ วกับสัตว์ในภาษามลายูและ
ภาษาไทย
แนวทางการจัดห้องสมุดในห้องเรียนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่าน
อย่างยั่งยืนของนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
อีสานใต้
Guidelines for building classroom library to instill
substantial reading culture of students: A case study of
primary schools in South Isan
ข้อบกพร่องของการใช้ภาษาเขียนตอบอัตนัยของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาไทยมหาวิทยาลัยรามคาแหง
รูปแบบและคติความเชื่อจากศิลปกรรมในศาสนสถานจีน
คติโลกศาสตร์ในพุทธศาสนาที่ใช้คมั ภีรภ์ าษาบาลีเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

แหล่งงบประมาณและจานวนเงิน
ภายใน (ระบุ)
งบแผ่นดิน
งบรายได้

ภายนอก
(ระบุ)

-

-

-

-

66,504.-

-

-

-

-

-

66,504.-

-

-

-

-

-

66,504.-

-

-

-

1 ปี

-

207,750

-

-

-

1 ปี

-

69,840.-

-

4 มิ.ย. 58

3 มิ.ย. 58

1 ปี

-

83,742.-

-

9 ม.ค. 58

29 ม.ค. 58

20 วัน

-

-

80,000.-

-

560,844.-

80,000.-

แหล่งงบประมาณภายในและภายนอก

= 640,844.-

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล
1. จานวนผลงานทางวิชาการ
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานทีไ่ ด้รบั การจดอนุสทิ ธิบัตร
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติทไี่ ม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่ รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพี ิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไมได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
2. ผลงานทางวิชาการที่คิดค่าน้าหนักแล้ว

ชิ้นงาน

ผลรวมถ่วงน้าหนัก

0.20
0.40

7
9

1.4
3.60

0.60
0.80

12

7.20

-

-

1.00
1.00

3
1
32

3.00
1.00
16.2

ผลการดาเนินงาน (ต่อ)
ข้อมูล
3. จานวนผลงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ
4.ผลงานสร้างสรรค์ทคี่ ิดค่าน้าหนักแล้ว
ข้อมูล
1. จานวนอาจารย์ประจา
1.1 จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
1.2 จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ และลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
2. จานวนนักวิจัยประจา (ถ้ามี)
2.1 จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง
2.2 จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
3. รวมจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด (1)+(2)
4. ผลงานวิจัยทางวิชาการที่คิดค่าน้าหนักแล้ว
5. ผลงานสร้างสรรค์ที่คิดค่าน้าหนักแล้ว
6. รวมผลงานที่คิดค่าน้าหนัก (4)+(5)
7. ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย (6/3)X100=(%)
(19.20 /117X100 = 16.41)

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
จานวน
117

ชิ้นงาน

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก

1
1
2
4

0.2
0.80
2.00
3.00
ผลรวม
114
3

117
16.20
3.0
19.20
16.41

เกณฑ์การประเมิน (ผลผลิต)
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุม่ ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ ไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ตามสูตร
19.20 x 100 = 16.41
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
X 100
117
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
20
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
X5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
เป้าหมาย ..........ร้อยละ...10...........

ทาได้ ..........ร้อยละ...16.41.............  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์.....4.10.....คะแนน (เต็ม 5)

16.41x 5 = 4.10
20

เป้าหมาย ปีต่อไป........ร้อยละ 15.........

หลักฐาน
มษ.2.3.1.6 สาเนาบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
1. พัฒนาการความสัมพันธ์ของคน สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย รศ.ดร.ดารงค์ ฐานดี
2. “อารีดัง” สื่อสัมพันธ์ไทย-เกาหลีกับปัญหาโคเชียน โดย ผศ.ดร.สายวรุณ น้อยนิมิตร
3. Relationship between Thailand and Korea: Opportunity and Challenge โดย รศ.ดร.ดารงค์ ฐานดี
4. การเปรียบเทียบคาช่วยกริยา “ฯ” กับคาในภาษาไทย โดย อ.สิริกมล สิริสัมพันธ์
5. ความเหมือนที่ต่างกันระหว่างวรรณกรรมเรื่อง เมืองนรก และไตรภูมิพระร่วง โดย อ.ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
6. มั่งคั่งและมั่นคง: นโยบายของผู้นาในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ค.ศ. 2013 โดย รศ.ดร.ดารงค์ ฐานดี
7. กลยุทธ์ของผู้ผลิตเครื่องสาอางเกาหลีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนไทย โดย อ.อัญชลา โภชนสมบูรณ์
มษ.2.3.1.7 สาเนาบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1. Meißner, Reiner. (2014). Motivation der Lernenden als Glücksfall im System? In:Tagungsband zur 2. Internationalen DaFKonferenz in Südostasien29. November – 1. Dezember 2013. Motivieren und Motivation im Unterricht Deutsch als
Fremdsprache. Bangkok, 63-69.
2. Traoré, Salifou (2014). Kognition, Emotion und Motivation im Deutsch als Fremdsprache - Unterricht. In:Tagungsband zur 2.
Internationalen DaF-Konferenz in Südostasien 29. November – 1. Dezember 2013. Motivieren und Motivation im Unterricht
Deutsch als Fremdsprache. Bangkok,74-84.
3. Zimmermann, Michaela (2014). Schreib(de)motivation in DaF-Unterricht. Von Satanstiften, goldenen Büchern und andeien
Fabeldingen. In:Tagungsband zur 2. Internationalen DaF-Konferenz in Südostasien 29. November – 1. Dezember 2013.
Motivieren und Motivation im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Bangkok, 102-113.
4. Kusolrod, Prapawadee (2014). "Hectors Reise" als Lesemotivation für Fortgeschrittene im Deutschunterricht. Eine Unterrichts –
sequenz. In:Tagungsband zur 2. Internationalen DaF-Konferenz in Südostasien 29. November – 1. Dezember 2013. Motivieren
und Motivation im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Bangkok, 114-125.

5. Akkramas, Pakini (2014). Literaturgeschichte : Nur etwas zum Auswendiglernen? In:Tagungsband zur 2. Internationalen DaFKonferenz in Südostasien 29. November – 1. Dezember 2013. Motivieren und Motivation im Unterricht Deutsch als
Fremdsprache. Bangkok, 199-204.
6. Zimmermann, Michaela (2014). Deutsch als Fremdsprache in Südostasien im Kontext des Framden und die Eigenen :
Standortbestimmung und Ausblicke. In Tagungsband zur 3. Internationalen DaF-Konferenz in Südostasien24 – 26 September
2014.Vermittlung der deutschen Sprache in südostasientischen Ländern. Hanoi: Hanoi University Press, 11-24.
7. Topeongpong, Anchalee. (2014). “Haben Sie schon mal einen Frosch mit Haaren gesehen?” zum didaktischen Potenzial der
Kindermedien im DaF-Unterricht anhand der Sams- Geschichte . In Tagungsband zur 3. Internationalen DaF-Konferenz in
Südostasien 24 – 26 September 2014. Vermittlung der deutschen Sprache in südostasientischen Ländern. Hanoi: Hanoi
University Press, 43-55.
8. Meißner, Reiner (2014). Projektarbeit im Masterkurs Deutsch als Fremdsprache an der Ramkhamhaeng Universität Bangkok. In
Tagungsband zur 3. Internationalen DaF-Konferenz in Südostasien 24 – 26 September 2014. Vermittlung der deutschen
Sprache in südostasientischen Ländern. Hanoi: Hanoi University Press, 119-126.
9. Akkramas, Pakini (2014). Kulturgeschichte an der Ramkhamhaeng Universität: Didaktische Konzipierung und Mediendidaktische
Planung. In Tagungsband zur 3. Internationalen DaF-Konferenz in Südostasien 24 – 26 September 2014. Vermittlung der
deutschen Sprache in südostasientischen Ländern. Hanoi: Hanoi University Press, 261-275.

มษ.2.3.1.8 ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
1. คาสั่งแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ และตาราที่ใช้ในการยื่นขอตาแหน่ง สาเนาปก กระบวนวิชา CHI 2101 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 โดย
อาจารย์ ดร. นพธร ปัจจัยคุณธรรม
2. คาสั่งแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการ และตาราที่ใช้ในการยื่นขอตาแหน่ง สาเนาปก กระบวนวิชา THA 3105 ศิลปะและกลวิธีการเขียน โดย
อาจารย์พรทิพย์ วนรัฐิกาล
3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 มกราคม 2558 วาระที่ 5.2 มีมติอนุมัติตารา อ.ปรีดา เมธีภาคยางกูร
ภาษาญี่ปุ่น 1 (JPN 1001)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
- สาเนาปกในของงานแปลวรรณกรรมเรื่อง จบเกม (Final del juego) โดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก Programa Sur
ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา
- จดหมายรับรองคุณภาพผลงานจากศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดในลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ online
- Pryce, Morgan A. (2014): “What Goes Around…” In The Big Chilli 9/2014, p. 53-55.
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
1. Pryce, Morgan A. (2014): “The Gate” & “What Goes Around…” In AnettePoliiner (ed.): Monsoon Midnights. A short story Collection by the
Bangkok Women´s Writers Group. Bangkok: The BigChilli (e-book).f
2. Pryce, Morgan A. (2014): “The Naga”, in Rayne Hall (Hg.) Cogwheels. Ten Tales of Steampunk. Scimitar Press (UK.), p. 91-104.
หมายเหตุ Pryce, Morgan A. เป็นนามปากกาของ อาจารย์ MIchaela Zimmerman
มษ 2.3.1.9 ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- Traore, Salifou (2014): Sprachvergleich im Kontext des Lehrens und Lernens fremder Sprachen. Zur Modellierung eines funktionalen
Apparates als tertium comparationis. Frankfurt a.M.

ตารางงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ลาดับ

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์

1

บทความวิจัย
อ.ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน

2.

อ. ดร. ไพรริน สิมมา

3

รศ. เสาวภาคย์ วรลัคนากุล ลักษณะคาซ้าในภาษาจีนแต้จิ๋ว

4

อ.ชนาพร พิทยาบูรณ์

5

อ.ดร. ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน

6

อ. ธิษณา วีรเกียรติสุนทร

7

รศ.ดร.สุธาวดี หนุนภักดี

8

Assoc.Prof. Dr. Achara
Pengpanich

Information Science as an Interdisciplinary
Science
หน้าที่ของคาว่า “ซึง่ ” ในระดับปริจเฉท

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปิดรับชมรายการละครวิทยุ
โทรทัศน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสกับความสัมพันธ์
ระหว่างฝรั่งเศส-สยาม ค.ศ. 1667-1685
ความทุกข์ในรวมเรื่องสั้นชุด C’est égal ของ อโกตา
ครีสตอฟ
Markedness and the Acquisition of English
Conditionals by Ramkhamhaeng University Students

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
(วารสารให้ระบุเล่มที่ และเลขหน้า)
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 38 หน้า
95-109
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 หน้า 1 - 22
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 หน้า 122 - 142
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 หน้า 109 - 121
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 40 หน้า
119-142
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 1 - 22
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 55 - 70
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 71 - 98

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

ค่าน้าหนัก

มกราคม-เมษายน
2557

0.60

มิถุนายน 2557

0.60

มิถุนายน 2557

0.60

มิถุนายน 2557

0.60

กันยายน-ธันวาคม
2557

0.60

ธันวาคม 2557

0.60

ธันวาคม 2557

0.60

ธันวาคม 2557

0.60

ลาดับ
9

ชื่อเจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์

บทความวิชาการ
10 ผศ.ดร. ศศิ อินทโกสุม

ชื่อแหล่งตีพิมพ์
วัน/เดือน/ปี
(วารสารให้ระบุเล่มที่ และเลขหน้า)
ที่เผยแพร่
การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความสนใจ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ธันวาคม 2557
และพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในจังหวัดบุรีรัมย์: กรณีศึกษาชาติพันธุ์ไทยกลาง ลาวอีสาน ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 หน้า 209 - 220
เขมรถิ่นไทย ส่วย และไทยโคราช
(วารสารออนไลน์)
ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์

การประเมินงานแปลในการเรียนการสอน

11 รศ.ดร. ธัญญรัตน์ ปาณะกุล การเดาความหมายศัพท์และข้อความจากบริบท
12 อ.ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ประติมานวิทยาของรูปเคารพในสุคตาลัยศาสนสถาน
ประจาอโรคยศาล
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
1 ผศ.ดร.สว่างวัน
จบเกม
ไตรเจริญวิวัฒน์

ค่าน้าหนัก
0.60

วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ มิถุนายน 2557
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 หน้า 23 - 50
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ธันวาคม 2557
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 หน้า 39 - 54
วารสารเมืองโบราณ
กันยายน 2557
ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 หน้า 108 - 121

0.60

สานักพิมพ์ผีเสื้อ กรุงเทพฯ

0.80

หลักฐาน
มษ. 2.3.1.1 วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
มษ. 2.3.1.2 สาเนาเอกสารวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
มษ. 2.3.1.3 สาเนาเอกสารวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
มษ. 2.3.1.4 สาเนาเอกสารวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 38
มษ. 2.3.1.5 สาเนาเอกสารวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 40

พฤศจิกายน 2557

0.60
0.60

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
1 จั ด ท าแผนการบริ ก ารวิ ช าการประจ าปี ที่
สอดคล้ องกั บ ความต้ อ งการของสั ง คมและ
กาหนดตัว บ่ งชี้วัดความส าเร็ จ ในระดับ แผน
และโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมและ
เสนอกรรมการประจ าคณะเพื่ อ พิ จ ารณา
อนุมัติ

ผลการดาเนินงาน
คณะฯ มีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคม ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดทาแผนบริการวิชาการ
แก่สังคม โดยในแผนดังกล่าวได้กาหนดตัวชี้วัดระดับความสาเร็จ
ของแผน ผู้รับผิดชอบจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับโครงการและนาเสนอ
กปค. ซึ่งคณะกรรมการประจาคณะได้พิจารณาอนุมัติแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
แผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะฯ กาหนดให้มีการจัด
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งหมด 8 โครงการ
ตามปีการศึกษาดังนี้
1. โครงการประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคาแหง
ประจาปีการศึกษา 2557
2. โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและนักศึกษาเรื่อง
“Le francais, pourquoi pas ?”
4. โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาหรับผู้สูงอายุ
5. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสาหรับ
ประชาชน

มษ.3.1.1.1
มษ.1.5.3.1

มษ.3.1.1.2
มษ.3.1.1.3

มษ.3.1.1.4
มษ.3.1.1.5

หลักฐาน
ผล
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 115/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม
รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผน
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และ2558 คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนดาเนินงานการบริการวิช าการแก่
สังคม ปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/58 วาระที่
4.3 เรื่อง แผนดาเนินงานด้านบริการ
วิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2557
โครงการประกวดรางวัลวรรณกรรม
รามคาแหง ประจาปีการศึกษา 2557
โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ณ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ข้อ
1
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
6. โครงการบริการวิชาการให้แก่สังคมเรื่อง “100 ปี
ชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์”
7. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
8. โครงการบริการทางวิชาการ “อยุธยาศึกษา”
นอกจากนี้คณะฯยังได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 4 โครงการดังนี้
1. โครงการการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง การพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาไทย/สารสนเทศและระบบการคิด
ของเด็กเพื่อความเป็นผู้นาแห่งอนาคต
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง “การพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับเด็ก
ขาดโอกาสในเขตจังหวัดอุทัยธานี”
4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง “เรียนรู้ภาษา
กระเหรี่ยงเพื่อลดช่องว่างในการสื่อสาร”

มษ.3.1.1.6
มษ.3.1.1.7
มษ.3.1.1.8
มษ.3.1.1.9
มษ.3.1.1.10
มษ.3.1.1.11
มษ.3.1.1.12
มษ.3.1.1.13

หลักฐาน
ผล
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
นักศึกษาเรื่อง “Le francais, pourquoi
pas ?”
โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารสาหรับประชาชน
โครงการบริการวิชาการให้แก่สังคมเรื่อง
“100 ปีชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์”
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
โครงการบริการทางวิชาการ “อยุธยา
ศึกษา”
โครงการการส่งเสริมการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน
โครงการบริการวิช าการแก่สั งคมเรื่อง
การพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทย/
สารสนเทศและระบบการคิ ด ของเด็ ก
เพื่อความเป็นผู้นาแห่งอนาคต

ข้อ
1
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
มษ.3.1.1.14

มษ.3.1.1.15
2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มี
คณะฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริการวิชาการแก่
การจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ สังคมจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากโครงการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา วิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน หรือสังคม
นักศึกษา ชุมชน สังคมและคณาจารย์

มษ.3.1.1.3

มษ.3.1.2.1
3

โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมในข้ อ 1 คณะฯ จั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมเป็ น การ มษ.3.1.1.4
อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี โ ครงการที่ บ ริ ก ารแบบให้ บริการแบบให้เปล่า จานวน 8 โครงการดังต่อไปนี้
เปล่า
1. โครงการประกวดรางวัลวรรณกรรมรามคาแหง
มษ.3.1.1.5
ประจาปีการศึกษา 2557
2. โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
มษ.3.1.1.6
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและนักศึกษาเรื่อง
“Le francais, pourquoi pas ?”

หลักฐาน
ผล
โครงการบริ การวิ ชาการแก่ สั งคมเรื่ อง
“การพั ฒนาทั กษะการใช้ ภาษาอั งกฤษ
เพื่อการสื่อสารสาหรับเด็กขาดโอกาสใน
เขตจังหวัดอุทัยธานี”
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง
“เรียนรู้ภาษากระเหรี่ยงเพื่อลดช่องว่าง
ในการสื่อสาร”
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
บริ ก ารวิช าการแก่ สั ง คม ครั้ งที่ 1/58
วาระที่ 4 เรื่องที่ 1-4 การกากับติดตาม
ร า ย ง า น แ ผ น ฯ แ ล ะ แ ผ น ก า ร ใ ช้
ประโยชน์
แผนดาเนินงานของโครงการและการใช้
ประโยชน์ จ ากการบริ ก ารวิ ช าการ
ปีการศึกษา 2557
โครงการประกวดรางวั ล วรรณกรรม
รามคาแหง ประจาปีการศึกษา 2557
โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ณ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
นักศึกษาเรื่อง “Le francais,
pourquoi pas ?”

ข้อ
3

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
4. โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาหรับผู้สูงอายุ
5. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
สาหรับประชาชน
6. โครงการบริการวิชาการให้แก่สังคมเรื่อง “100 ปี
ชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์”
7. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
8. โครงการบริการทางวิชาการ “อยุธยาศึกษา”

หลักฐาน
ผล
มษ.3.1.1.7 โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้
(ต่อ)
ตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ
มษ.3.1.1.8 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารสาหรับประชาชน
มษ.3.1.1.9 โครงการบริการวิชาการให้แก่สังคมเรื่อง
“100 ปีชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์”
มษ.3.1.1.10 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
มษ.3.1.1.11 โครงการบริการทางวิชาการ“อยุธยาศึกษา”
4 ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
เมื่ อ สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึ ก ษา 2557 คณะกรรมการบริ ก าร มษ.1.6.5.2 รา ยง าน ก าร ปร ะ ชุ ม ก ป ค . ครั้ ง ที่
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ วิชาการสรุปผลประเมิน ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
12/2558 วันที่ 30 มิ.ย.58 วาระที่ 4.4
นาเสนอกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา และเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจา
“ขอรายงานผลการประเมิ น แผน
คณะฯ เพื่อพิจารณา โดยในแผนได้กาหนดตัวบ่งชี้ไว้
ด าเนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม
2 ตัวบ่งชี้ คือ
ปีการศึกษา 2557”
1. มีการดาเนินการโครงการตามแผนอย่างน้อย
มษ.1.5.31 รายงานแผนปฏิบัติราชการตาม
ร้อยละ 80
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตไม่ต่ากว่า 3.51
พ.ศ.2557 และ 2558 คณะมนุษยศาสตร์
ทุกโครงการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โครงการในแผนทั้ง 8 โครงการดาเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น
ร้อยละ 100 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทุกโครงการเกิน 3.51 มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 8 โครงการ =
4.15

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
5 นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผน คณะกรรมการบริการวิชาการนาผลประเมินความสาเร็จ
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตามตัวบ่งชี้มาปรับปรุงแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ในปีการศึกษา 2558 โดยคณะกรรมการบริการวิชาการได้
กาหนดโครงการสาหรับ ปีการศึกษา 2558 โดยเรียงลาดับ
ความสาคัญดังนี้
- โครงการที่มี MOU
- โครงการที่มีการจัดต่อเนื่องและมีผู้สนใจมาก
- โครงการที่จัดในโอกาสสาคัญ
- โครงการที่คณะจัดร่วมกับมหาวิทยาลัย
6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม
คณะฯ มีส่ว นร่ว มในการบริการวิช าการแก่สั งคมกับ
ในระดับสถาบัน
มหาวิทยาลั ยรามคาแหง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิ มพระ
เกียรติ จังหวัดอุทัยธานี 4 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย/สารสนเทศ
และระบบการคิดของเด็กเพื่อความเป็นผู้นาแห่งอนาคต
2. โครงการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด
มีชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน
3. โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสาหรับเด็กขาดโอกาสในเขตจังหวัดอุทัยธานี
4. โครงการเรียนรู้ภาษากระเหรี่ยงเพื่อลดช่องว่างในการ
สื่อสาร

มษ.3.1.1.3

มษ.3.1.5.1
มษ.3.1.1.12
มษ.3.1.1.13

มษ.3.1.1.14

มษ.3.1.1.15

หลักฐาน
ผล
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2558
วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน 2558 วาระที่ 4
เรื่ อ งน าผลประเมิ น แผนด าเนิ น งาน
บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมปี ก ารศึ ก ษา
2557 มาปรับปรุงแผนฯ ปี 2558
MOU โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
เพื่ อ การสื่ อ สารส าหรั บ ประชาชน
(ภาษารัสเซีย)
โครงการการส่งเสริมการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับเด็กและเยาวชน
โครงการบริการวิช าการแก่สั งคมเรื่อง
การพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทย/
สารสนเทศและระบบการคิ ด ของเด็ ก
เพื่อความเป็นผู้นาแห่งอนาคต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง
“การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสาหรับเด็กขาดโอกาสใน
เขตจังหวัดอุทัยธานี”
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง
“เรียนรู้ภาษากระเหรี่ยงเพื่อลดช่องว่าง
ในการสื่อสาร”

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
เป้าหมาย...............6...ข้อ........................

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

ทาได้................6....ข้อ................  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ ......5.......คะแนน (เต็ม 5)

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
เป้าหมาย ปีต่อไป..........6...ข้อ.............

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะ คณะฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการเป็นผู้รับผิดชอบด้าน
และวัฒนธรรม
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม นอกจากนี้ ยั ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลงานด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โดยกาหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ
2 จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะฯ ได้รับงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ใน
และก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตาม การจัดโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนกลยุทธ์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผน รวมทั้ ง จั ด สรร ของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ 2558 เป็นเงิน 50,000 บาท
งบประมาณเพื่ อให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ และคณะได้นามาจัดโครงการ 2 โครงการได้แก่
ตามแผน
- โครงการสองวัฒนธรรมบนสองฝั่งแสนแสบ ณบางกะปิ
(32,190 บาท)
- โครงการ “ย้อนรอยอยุธยาในภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน (17,810 บาท)
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้จัดสรรเงินงบประมาณจากเงินทุนคณะฯ
เพิ่มเติม เพื่อจัดทาโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมสาหรับปี
การศึกษา 2557 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ตามแผนฯ ดังกล่าวมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จที่สอดคล้องกับ
ลักษณะของโครงการแต่ละโครงการเพิ่มอีก 7 โครงการ รวมโครงการ
ทั้งสิ้น 9 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณประจาปีการศึกษา 2557 จานวน
3 โครงการ และประจาปีงบประมาณ 2558 จานวน 6 โครงการ

หลักฐาน
ผล
มษ.4.1.1.1 ค า สั่ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ ที่
1 1 2 / 2 5 5 7 เ รื่ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม
มษ.4.1.2.1 แผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ประจาปี 2557
มษ.4.1.2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 1/2558
วาระที่ 4.1 ครั้งที่ 2/2558
วาระที่ 3
มษ.4.1.2.3 โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ทางพระพุทธศาสนา จาก
พระพุทธรูป จ. บึงกาฬ
มษ.4.1.2.4 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
การเสวนาทางวิชาการเรื่องการ
ถ่ายทอดภาษา วรรณกรรมและ
วัฒนธรรมไทยในต่างแดน
มษ.4.1.2.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
นาพุทธธรรมมาใช้ในชีวิต
ประจาวัน ภาค 1/2557

ข้อ
2
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ใน ปีการศึกษา 2557 คณะฯ ได้ดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม รวม 9 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา จากพระพุทธรูป
จ. บึงกาฬ
2. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติการเสวนาทางวิชาการเรื่องการ
ถ่ายทอดภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทยในต่างแดน
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการนาพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจาวัน
ภาค 1/2557
4. โครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจากการ
สร้างพระพุทธรูป ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการนาพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจาวัน ภาค
2/2557
6. โครงการสักวากลอนสด
7. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมพัฒนาวิชาการ เรื่อง การเรียน
การสอนภาษาและวรรณคดีไทยสาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
8. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อ “ย้อนรอยอยุธยาใน
ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน
9. โครงการสองวัฒนธรรมบนสองฝั่งแสนแสบ ณ บางกะปิ

มษ.4.1.2.6

มษ.4.1.2.7
มษ.4.1.2.8
มษ.4.1.2.9

มษ.4.1.2.10

มษ.4.1.2.11

หลักฐาน
ผล
โครงการเสริมสร้างศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจาก
การสร้างพระพุทธรูป ณ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
นาพุทธธรรมมาใช้ในชีวิต
ประจาวัน ภาค 2/2557
โครงการสักวากลอนสด
โครงการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมพัฒนาวิชาการ เรื่อง การ
เรียนการสอนภาษาและวรรณคดี
ไทยสาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
โครงการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมในหัวข้อ “ย้อนรอยอยุธยา
ในภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน
โครงการสองวัฒนธรรมบนสอง
ฝั่งแสนแสบ ณ บางกะปิ

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
3 กากับติดตามให้มกี ารดาเนินงานตามแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการรับผิดชอบ
กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงาน โดยโครงการที่
ดาเนินการแล้วได้มีการรายงานผลการดาเนินงานให้
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 9 โครงการได้
ดาเนินการเสร็จทุกโครงการ

หลักฐาน
มษ.4.1.2.2
มษ.4.1.3.1
มษ.4.1.2.3
มษ.4.1.2.4
มษ.4.1.2.5
มษ.4.1.2.6
มษ.4.1.2.7

มษ.4.1.2.8
มษ.4.1.2.9

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2/2558 วาระที่ 3
เรื่อง กากับติดตามดาเนินงานฯ
มติ กปค.วาระที่ 5.5 ครั้งที่ 12/2558 เรื่อง
รายงานผลการประเมินแผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557
โครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนา จากพระพุทธรูป
จ. บึงกาฬ
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติการเสวนา
ทางวิชาการเรื่องการถ่ายทอดภาษา
วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการนาพุทธ
ธรรมมาใช้ในชีวิตประจาวัน ภาค 1/2557
โครงการเสริมสร้างศิลปะวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาจากการสร้างพระพุทธรูป
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการนาพุทธ
ธรรมมาใช้ในชีวิตประจาวัน ภาค 2/2557

โครงการสักวากลอนสด
โครงการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
พัฒนาวิชาการ เรื่อง การเรียนการ
สอนภาษาและวรรณคดีไทยสาหรับ
ผู้เรียนชาวต่างชาติ

ผล

ข้อ
3

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
มษ.4.1.2.10

(ตอ)

มษ.4.1.2.11
4

ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5

นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

เมื่อสิ้นสุดปีการศึก ษา 2557 คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะ มษ.4.1.3.1
และวัฒนธรรมสรุปผลประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความ
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ซึ่งกาหนดไว้ 2 ตัวบ่งชี้ดังนี้
1. การดาเนินการโครงการตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ากว่า 3.51
โครงการในแผนทั้ง 9 โครงการดาเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ
100 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกโครงการเกิน
3.51 มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 9 โครงการ = 4.35
จากผลการประเมินในข้อ 4 ผลการประเมินโครงการต่างๆ ได้รับ มษ.1.6.5.2
ผลในระดับมาก แต่คณะกรรมการฯ พบว่ามีการจัดโครงการทานุ
บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในต่ า งจั ง หวั ด เช่ น จั ง หวั ด บึ ง กาฬ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฯ ซึ่งต้องเดินทางไกลจากมหาวิทยาลัยเพื่อจัด
โครงการฯ ประกอบกับคณะฯได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ มษ. 4.1.51
ดาเนินการตามพันธกิจ ด้านการทานุบารุงศิล ปะและวั ฒ นธรรม
เพียงปีละ 50,000 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าคณะควรจัดโครงการ
ทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมโครงการหลั ก 1 โครงการ ที่ ทุก
หลักสูตรสามารถนาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ อีกทั้ง
ควรจัดโครงการที่สัมพันธ์กับท้องถิ่นหรือชุมชนโดยรอบ และเน้น
วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิม จึง

หลักฐาน
ผล
โครงการทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรม
ในหัวข้อ “ย้อนรอยอยุธยาในภาษา
รัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน
และภาษาสเปน
โครงการสองวั ฒ นธรรมบนสองฝั่ ง
แสนแสบ ณ บางกะปิ
มติ กปค.วาระที่ 5.5 ครั้งที่ 12/2558
เรื่องรายงานผลการประเมินแผน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา
2557

รายงานการประชุ ม กปค.ครั้ ง ที่
12/2558 วาระที่ 5.5 เรื่องรายงาน
ผลการประเมินแผนทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557
แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2558

ข้อ

6
7

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ทาแผนท านุบ ารุ ง ศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยมี ป ระเด็ น หลั ก คื อ
“สองวัฒนธรรมบนสองฝั่งแสนแสบ ณ บางกะปิ” และจะทาแผน
ระยะยาวต่อเนื่องอีก 5 ปี คือ 2559-2563

เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุ
คณะมนุษยศาสตร์ ได้ดาเนินการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์
กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) (กระบวนการ)
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ

หลักฐาน

มษ.4.1.6.1

คะแนน 4
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

เป้าหมาย.................6...ข้อ.................... ทาได้..............6...ข้อ.......................  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ .....5.......คะแนน (เต็ม 5)

ภาพจากเว็บไซต์

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 6 - 7 ข้อ
เป้าหมาย ปีต่อไป........6...ข้อ..............

ผล

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
คณะฯ โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนยังได้ระดมความคิด มษ.5.1.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)
1 พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ จ ากผลการวิ เ คราะห์
SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน
รวมทั้ งสอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม ส ถาบั นแล ะ
เอกลักษณ์ ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม ตัวบ่งชี้
และเป้ า หมายของแผนกลยุ ท ธ์ แ ละเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ของบุคลากรของคณะเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 25552558) ของคณะฯ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ในแผนดั ง กล่ า วได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ SWOT โดย
เชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะและของมหาวิ ท ย าลั ย ซึ่ ง เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาประเภทกลุ่ม ข ประเภทผลิตบัณฑิตปริญญาตรีและ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ การเป็นมหาวิทยาลัย
แบบตลาดวิชาและนาแผนที่ได้เสนอต่อที่ประชุม กปค. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งไปยังกองแผนงาน เพื่อรวมบรวมแผนทุก
หน่วยงานนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
หลังจากนั้น คณะกรรมการนโยบายและแผนได้ถอดแผน
ปฏิ บั ติ ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มาเป็ นแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2558 เพื่อเสนอกรรมการประจาคณะพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยได้กาหนดกรอบงบประมาณให้แต่ละคณะทราบ แล้ว
ให้คณะฯ แจ้งชื่อโครงการรูปแบบการจัดโครงการ เป้าหมาย
รายละเอียดต่างๆ เพื่อรวมเป็นแผนฯ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ตัวบ่งชี้
และเป้าหมายในแผนฯ ของคณะฯ จึงสอดคล้องกับแผนฯ ของ
มหาวิทยาลัย

มษ.5.1.1.2
มษ.5.1.1.3
มษ.5.1.1.4
มษ.5.1.1.5
มษ.5.1.1.6

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี (พ.ศ 2555 2558) คณะมนุษยศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 คณะมนุษยศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์

มษ.5.1.1.7 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 148/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน
คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557
มษ.5.1.1.8 เอกสารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย งบ
คลังและงบรายได้ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.

ผล

ข้อ
1
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
คณะดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และ
กรอบงบประมาณครอบคลุ มพันธกิจทั้ง 4 ด้า นที่มหาวิทยาลั ย
ก าหนด คื อ การจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก าร
วิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายและแผนกากับติดตามการ
ดาเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ในรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 9 เดือน
เพื่อนาผลการดาเนินงานมารายงานต่อที่ประชุมกรรมการประจาคณะ
เพื่อกาหนดแนวทางเร่งรัดให้ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายให้ดาเนินงานจนลุล่วงตัวบ่งชี้ในปีงบประมาณ 2558
จานวน 22 ตัวบ่งชี้ประเมินผลเมื่อครบไตรมาสที่ 3 บรรลุเป้าหมาย
ทั้งสิ้น 17 ตัวบ่งชี้ สาหรับตัวบ่งชี้อีก 5 ตัวเป็นตัวบ่งชี้ที่จะต้อง
ดาเนินการให้ไตรมาสที่ 4 ได้แก่ จานวนนักศึกษาใหม่ จานวน
บัณฑิต ร้อยละของจานวนบทความวิจัยระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระดับความคิดเห็นในประโยชน์ที่ได้ต่อสังคม
และชุมชน
ส่วนแผนกลยุทธ์ทางการเงินนั้น คณะฯ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงินที่สอดคล้องกับพันธกิจทุกด้าน และสอดคล้องกับแผน
ปฏิบัติราชการ 4 ปีของคณะ และมีการถอดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
4 ปี มาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปีงบประมาณ 2558 ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2558 ด้วยอีกทั้งยังมี
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงิน ให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยจัดทาระบบฐานข้อมูลทางการเงินในระบบบัญชี
3 มิติอันได้แก่ มิติหน่วยงาน มิติแผนงานและมิติกองทุน

มษ.5.1.1.9
มษ.5.1.1.10
มษ.5.1.1.11
มษ.5.1.1.12

มษ.5.1.1.13
มษ.1.6.5.2

หลักฐาน
ผล
เอกสารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย งบ
คลังและงบรายได้ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ
2556 - 2559 (พ.ศ. 2556 - 2559)
คณะมนุษยศาสตร์
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 102/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและ
แผน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2558 วาระ
ที่ 3.2 เรื่อง จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
แผนการปฏิ บั ติ ง านงานนโยบายและ
แผน คณะมนุษยศาสตร์
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 5.4
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน

ข้อ
1

เกณฑ์การดาเนินงาน

(ต่อ)

2 ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่
ประกอบไปด้ ว ยต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยในแต่ ล ะ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ บุ คลากร การจัดการเรี ยนการสอน
อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อวิ เคราะห์ ความคุ้ มค่ าของ
ก า ร บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ผล
ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
สะดวกต่อการควบคุมตรวจสอบ มีการรายงานรายรับ รายจ่าย
งบคลัง งบรายได้ทุกไตรมาส คือ
- ไตรมาสแรกตั้งแต่ ต.ค. ถึง ธ.ค. 2557
- ไตรมาสสอง ตั้งแต่ ม.ค. ถึง มี.ค. 2558
- ไตรมาสสาม ตั้งแต่ เม.ย. ถึง มิ.ย. 2558
กองแผนงานของมหาวิ ท ยาลั ย จะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ มษ.5.1.2.1 เอกสารวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของ
วิเคราะห์คานวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร และจะแจ้งผล
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ปี ง บประมาณ
การวิ เ คราะห์ ร ายหลั ก สู ต รให้ ค ณะฯ ทราบหลั ง จากสิ้ น สุ ด
2557
ปีงบประมาณ 2558
มษ.5.1.2.2 รายงานการวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในส่ ว นของคณะฯ ได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยใน
ปีงบประมาณ 2558
ภาพรวมของคณะ

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
3 ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็น
ผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปั จจัยภายนอก หรือปัจ จัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ผล
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น
มษ.5.1.3.1 ค าสั่ ง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ที่ 7/2558
ผู้รับผิดชอบจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ควบคุม กากับติดตาม
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
การดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานผลต่อ
ความเสี่ยง
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาก่อนส่งแผนบริหารความ มษ.5.1.3.2 แผนบริหารความเสี่ยง
เสี่ยงของคณะต่อสานักบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
มษ.5.1.3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ในแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2557 คณะ มี
บริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์สถานการณ์และระบุความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านกลยุทธ์
2. ด้านการปฏิบัติงาน
3. ด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล
4. ด้านทรัพยากร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุม กากับติดตาม
และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจา
คณะเพื่อพิจารณา และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาส
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2557 คณะได้รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงต่อมหาวิทยาลัย โดยความเสี่ยงที่ยังมีนัยสาคัญที่ยังคง
เหลืออยู่และควบคุมต่อ คือ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มีระดับความเสี่ยงสูงสุดของ
คณะ คือ การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรบางหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. เนื่องจากอาจารย์ .
ประจาหลักสูตรมีจานวนไม่ครบ 5 คน และอาจารย์ประจา
หลักสูตรในระดับปริญญาโทไม่มีผลงานด้านวิจัย
คณะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านนี้ คือ จัดทาแผนขอ
อัตรากาลังทดแทนอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่จะลาศึกษาต่อเต็ม

ข้อ
3
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
เวลา กระตุ้นให้อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาโทเร่งทาวิจัย
เพื่อให้มีคุณสมบัติ่ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในกรณีที่คณะรับ
ความเสี่ยงไม่ได้ ก็จะดาเนินการปิดหลักสูตรเพื่อปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานก่อน
ผลการดาเนินงาน คณะได้รับการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย(งบคลัง) ตาแหน่งอาจารย์จานวน 1 อัตรา เพื่อ
บรรจุอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาญี่ปุ่น มี
อาจารย์หลักสูตรปริญญาโทสาขาไทยศึกษาได้รับทุนวิจัย 2 ท่าน
ในปีการศึกษา 2557 คณะได้ดาเนินการปิดหลักสูตรปริญญาโท 2
หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ความเสี่ยงด้านบุคลากร จัดเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง คือ
บุคลากรที่มีคุณสมบัติและเชี่ยวชาญเฉพาะงานลาออกกลางคัน
หรือย้ายหน่วยงาน เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ นักวิชาการการเงินและ
บัญชี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
เนื่องจากเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายปีทาให้ไม่มีความมั่นคงใน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน
คณะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านนี้คือ เร่งขออัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย(งบคลัง) สายสนับสนุนเพื่อบรรจุบุคลากร
ดังกล่าว ผลการดาเนินงาน คณะได้รับการจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย(งบคลัง) สายสนับสนุน จานวน 10 อัตราใน

หลักฐาน

ผล

ข้อ
3
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2558 และได้เร่งรัดบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติตาม
ความต้องการของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร ที่มีความเสี่ยงระดับสูง คือ มีไวรัสใน
ระบบสารสนเทศของคณะ ทาให้ข้อมูลตต่างๆ สูญหาย
คณะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง คือ ดาเนินการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการแทรกซึมของไวรัส
นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถาบัน
คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขปัญหา
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ที่มีความเสี่ยงระดับสูง คือ กลยุทธ์ไม่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทาให้ไม่
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัย
คณะมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านนี้โดยจัดอบรมบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาโครงการในแผนให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ ดังนั้นในการจัดทาแผนกลยุทธ์ครั้งต่อไป คณะจะต้อง
เชื่อมโยงองค์ความรู้ภายในคณะด้านภาษวัฒนธรรม และสังคมให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น
ความต้ อ งการบั ณ ฑิ ตที่ มี ค วามรู้ ด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมของ
ประเทศอาเซียน
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2558 คณะฯจะต้องส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงแก่สานักบริหารความเสี่ยง
พร้อมจัดทาแผนบริหารความเสี่ ยง ปีงบประมาณ 2559 ให้แก่
สานักบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

หลักฐาน

ผล

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ดาเนินงานอย่างชัดเจน

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ผล
ผู้บริหารสูงสุดของคณะ คือ คณบดี โดยมีการบริหารงานใน
มษ.5.1.4.1 คาสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคาแหงที่
รูปแบบของคณะกรรมการประจาคณะฯ (กปค.) ซึ่งประกอบด้วย
41/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าภาควิชาต่างๆ ทั้งหมด
ประจาคณะมนุษยศาสตร์
7 ภาควิชา และหัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะ เป็นผู้
มษ.5.1.4.2 สรุปหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ ในรูปแบบของการประชุมมีรอง
คณบดีฝ่ายต่างๆ เช่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่าย
นโยบาย รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมด้วย
โดยจัดให้มีการประชุม กปค. เดือนละสองครั้งเพื่อบริหารกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานของคณะให้เป็นไปตามพันธกิจ และ
แผนปฏิบัติราชการ
โดยมีคารับรองปฏิบัติราชการเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จในการ
ดาเนินงาน คณะกรรมการประจาคณะและผู้บริหารบริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ข้ออย่างครบถ้วน ดังจะเห็นได้จาก
การดาเนินงานต่อไปนี้
หลักประสิทธิผล
- หลักประสิทธิผล : ในการบริหารงานของคณะมีการใช้ตัวชี้วัด
ความส าเร็ จ โดยมี ก ารก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ แ ละค่ า เป้ า หมายของ มษ.1.6.5.2 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก ป ค . ค รั้ ง ที่
16/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 วาระ
แผนปฏิบัติร าชการ 4 ปี (2555 – 2558) แผนปฏิ บัติราชการ
ที่ 4.2 เรื่องตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ประจาปี 2557 รวมทั้งแผนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
การศึกษาปี 2557 ของ สกอ.และครั้งที่
มีการกากับ ควบคุมให้ การดาเนิ นงานบรรลุ ผ ลตามตั ว บ่ง ชี้
21/2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 วาระ
ในปี 2557 คณะมีตัวบ่งชี้รวม 38 ตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมาย 33 ตัว
ที่ 4.5 เรื่องรายงานผลการด าเนิ น งาน
บ่ ง ชี้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 86.84 จั ด เป็ น อั น ดั บ ที่ 26 (จาก 63
ตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือนฯ
หน่วยงาน) ของมหาวิทยาลัย

ข้อ
4
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ผล
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในปีงบประมาณ 2558 มีจานวน 22 มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่
ตัวบ่งชี้ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 บรรลุเป้าหมาย 17 ตัว
13/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
บ่งชี้ อีก 5 ตัวที่เหลือเป็นตัวบ่งชี้ที่จะทาแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4
วาระที่ 5.4 เรื่อง รายงานผลการ
เช่น จานวนนักศึกษาแรกเข้า จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน
มีการควบคุ มและการด าเนิ นงานตามระบบประกั นคุณ ภาพ
การศึกษาภายในให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. ทั้งระดับคณะ
และมีการควบคุมการดาเนินงานของระดับหลักสูตร รวมทั้งมีผล
การดาเนินงานในองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครบถ้วนทุกองค์ประกอบ
- หลั ก ประสิ ทธิ ภ าพ : คณะได้ บริ ห ารงานและควบคุ ม การ
หลักประสิทธิภาพ
ดาเนินงานในพันธกิจต่างๆ ให้เป็นไปตามกระบวนการและแล้ว มษ.5.1.4.3 เอกสารเวียนแจ้งข่าวสารบุคลากรผ่าน
เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด มี ก ารบริ ห ารจั ด การให้ ใ ช้
ทาง e-mail และ Line
ทรัพยากรอย่า งคุ้มค่า และมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลด มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค ครั้งที่
ต้ น ทุ น และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพรวดเร็ ว ขึ้ น ได้ แ ก่ การเวี ย นแจ้ ง
24/2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
เอกสารต่า งๆ การสื่ อสารระหว่ างบุค ลากรภายในคณะใช้ สื่ อ
วาระที่ 5.6 เรื่อง รายงานผลการ
อิเล็คทรอนิกส์ เช่น ไลน์ และอีเมล์ ซึ่งทาให้บุคลากรส่วนใหญ่
ดาเนินงานของโครงการต่างๆ
รั บ ทราบข้ อ มู ล ต่ า งๆ สะดวกรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น มี ก ารประชุ ม เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาความล่ า ช้ า ของการรายงานผลการด าเนิ น งานของ
โครงการต่างๆ เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการคณะ โดยที่ประชุมมีมติให้
ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลและรายงานภายในสองสัปดาห์นับ
แต่วันที่โครงการเสร็จสิ้นลง

ข้อ
4
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
- หลักการตอบสนอง : คณะมีการตรวจติดตามการให้บริการแก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียด้านต่างๆ ดังนี้ มีการสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อประสิทธภาพการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา
สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของหน่วย
ทะเบียน รวมถึงการให้บริการคาปรึกษาและแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
สารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคณบดี และสารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อนาไปปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานของคณะ ช่วยให้
คณะสามารถกาหนดรูปแบบและหัวข้อของกิจกรรมที่คณะจัด
ให้แก่นักศึกษาได้ตรงความต้องการมากขึ้น เช่น บุคคลภายนอก
ซึ่งรับบริการทางวิชาการเรื่อง “อยุธยาศึกษา”
ในปี 2556 เสนอให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอยุธยามากขึ้น
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ คณะจึงจัดโครงการอยุธยาศึกษาอีกในปี 2557 โดย
ครั้งนี้ได้มีการลงนามใน MOU กับพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาด้วย

หลักฐาน
ผล
หลักการตอบสนอง
มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 21/2557
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 วาระที่ 4.5 เรื่อง
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ
12 เดือนฯ

มษ.5.1.4.4 ตัวอย่างการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนรายวิชา
มษ.1.5.4.1 ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของงานบริการการศึกษาหน่วยทะเบียน
มษ.1.5.4.2 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ
มษ.5.1.4.5 ตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
มษ.5.1.4.6 รายงานผลการประเมินคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์
มษ.5.1.4.7 MOU ระหว่างภาควิชาประวัติศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์

ข้อ
4
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
- หลั กภาระความรับผิ ดชอบ : ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็ นของ
ผู้ รั บ บริ ก าร รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งเรี ย น น าปั ญ หาของผู้ รั บ บริ ก าร
(นักศึกษา) สู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะ
ซึ่งนาไปสู่การปรับปรุงการดาเนินงาน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากากับการดาเนินงาน
ของแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสูตรและ
เกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสู ตร เพื่อให้หลักสูตรได้รับการ
รับรองซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักของคณะฯที่จะต้องคุ้มครอง
นักศึกษา
นอกจากนี้คณะยังแสดงความรับผิดชอบต่อบุคลากรในคณะ
โดยส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ /
วิชาชีพ อันจะนาไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และการ
ท างาน คณะยั ง แสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชนภายนอกโดย
ให้ บริก ารวิช าการแบบให้ เ ปล่ าทั้ง ต่อชุม ชนในรั้ ว มหาวิ ทยาลั ย
ชุมชนโดยรอบ ตลอดจนเด็กขาดโอกาสในจังหวัดอุทัยธานี

หลักฐาน
ผล
หลักภาระความรับผิดชอบ
มษ.5.1.4.8 ใบคาร้องเรียนของนักศึกษา
(ตู้รับความคิดเห็น)
มษ..5.2.1.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2/57, 3/57
และ 1-3/58
มษ 5.1.6.7 แฟ้มการเข้าอบรมสัมมนาของบุคลากร
มษ.3.1.1.14 โครงการบริการวิชาการแก่สั งคม เรื่อง
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสาหรับเด็กขาดโอกาสในเขต
จังหวัดอุทัยธานี

ข้อ
4
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
- หลักความโปร่งใส : ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรตรวจสอบ
การบริหารได้ และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เช่น การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนและผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบปี ความคืบหน้าของโครงการ ผ่านจดหมายเวียน
คณะฯ จัดทาบัญชีเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ใน
ลักษณะ 3 มิติ เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลแต่ละมิติได้อย่างโปร่งใส
และมีการรายงานรายรับ-รายจ่าย งบคลังและงบรายได้ ประจาปี
งบประมาณ 2557 ให้ ผู้ บ ริ ห ารและหั ว หน้ า ภาคทุ ก ภาควิ ช า
พิจารณา
นอกจากนี้ คณะฯ ก ากั บ ให้ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ น ไปตาม
ระเบียบของกระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัย
มีการประชุมบุคลากรทั้งคณะในหั วข้อ โครงการการประชุม
บุคลากร มษ. เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการ
เรียนการสอนและประกันฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 57
- หลักการมีส่วนร่วม : คณบดีเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
ดาเนินงานของคณะ เริ่มตั้งแต่การจัดทาแผน โดยมีการสอบถาม
ความคิดเห็นและความสนใจของแต่ละภาควิชา/หลักสูตร ก่อนการ
จัดทาแผนของคณะ และมีการแต่งตั้งบุคลากรในคณะเป็นกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีการประชุมเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อรับทราบ
นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และคณะร่ ว มวางแผนด าเนิ น งาน
รั บ ผิ ด ชอบ แก้ ปั ญ หาและพั ฒ นางานในพั น ธกิ จ ทั้ ง 4 ด้ า น
นอกจากนี้ คณะฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานของคณะฯ เช่น นักศึกษาสามารถให้ข้อเสนอแนะ
ผ่านกล่องความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ

หลักฐาน
ผล
หลักความโปร่งใส
มษ.5.1.4.9 เอกสารการเวี ย นข่ า วสารถึ งบุ ค ลากร
เรื่อง การรับทราบแผนปฏิบัติราชการ
ประจา ปีงบประมาณ 2557
มษ.1.6.5.2 รา ยง าน ก าร ปร ะ ชุ ม ก ป ค. ครั้ ง ที่
23/2557 วาระที่ 4.4
มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/58
วาระที่ 4.2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
(เรื่องรายงานงบเบิกจ่าย)
มษ.5.1.4.10 โครงการการประชุมบุคลากร มษ. เพื่อ
สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการ
จัดการเรียนการสอนและประกันฯ
หลักการมีส่วนร่วม
มษ.2.1.2.2 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 92/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
มษ.5.1.4.11 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 103/2557
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการ
มษ.5.1.3.1 ค าสั่ ง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ที่ 7/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง

ข้อ
4
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ผล
ได้แก่แบบประเมิน เว็บไซต์ สาหรับโครงการบริการวิชาการให้แก่ มษ.5.1.4.12 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 1/2558 เรื่อง
สังคมซึ่งคณะจัดขึ้นนั้น ผู้รับบริการสามารถประเมินโครงการต่างๆ
มอบอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้
และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งคณะฯ จะนาไปพัฒนาโครงการต่อไป ใน
รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนคณบดี
ส่วนของผู้ใช้บัณฑิต คณะฯ จัดส่งแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตให้แก่ มษ.5.1.4.13 คาสั่ ง คณะมนุษยศาสตร์ ที่ 104/2557
ผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนาข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตร
เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน มษ. ปี 2557
- หลั ก การกระจายอ านาจ : มอบหมายหน้ า ที่ ใ ห้ ร องคณบดี
หลักการกระจายอานาจ
ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา มีการกระจายอานาจให้มีส่วนร่วมในการ มษ.2.1.2.2 ค าสั่ ง คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ที่ 92/2557
ตั ด สิ น ใจ และมอบอ านาจหน้ า ที่ ใ ห้ ค ณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
ด าเนิ น การเรื่ อ งที่ ม อบหมายให้ เช่ น คณะกรรมการจั ด ท าแผน มษ.5.1.4.11 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 103/2557
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการวิชาการ
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิจัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
มษ.5.1.3.1 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 7/2558 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มษ.5.1.4.13 คาสั่ ง คณะมนุษยศาสตร์ ที่ 104/2557
เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน มษ. ปี 2557
- หลักนิติธรรม : การดาเนินงานของคณะฯ ในรูปของคณะกรรมการชุด
หลักนิติธรรม
ต่างๆ มีการพิจารณาเรื่องเพื่อขออนุมัติตามลาดับ โดยใช้กฏระเบียบ
มษ.5.1.4.8 รายงานการประชุมเรื่อง หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ
พิจารณาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อความรอบคอบและเป็นธรรม ผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ครั้งที่ 1/57
บุคลากรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับหรือเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุม กปค.ครั้งที่ 23/2557
ในคณะ เช่น หลักเกณฑ์พิจารณาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557วาระที่ 5.1
(ปมร. 1-3) หรือกรณีพิจารณาการจ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศ
เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศ
เวลาให้แก่ราชการ
เวลาให้แก่ทางราชการฯ

ข้อ
4
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ผล
- หลักความเสมอภาค : บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ได้รับการ
หลักความเสมอภาค
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ
มษ.1.6.5.2 ตัว อย่ า งการก าหนดคุ ณ สมบั ติ อ าจารย์
ในการก าหนดคุ ณ สมบั ติ ต าแหน่ ง อาจารย์ ห รื อ บุ ค ลากรสาย
ปรากฏในรายงานการประชุม กปค. ครั้ง
สนับสนุนไม่มีการระบุเพศ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา
ที่ 11 /2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558
ในการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสายวิชาการได้รับการ
วาระที่ 4.10 เกี่ยวกับคุณสมบัติคัดเลือก
ประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินสาหรับสายวิชาการเท่าเทียมกัน
อาจาย์
คณะฯ ส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้ารับ มษ.5.1.4.14 ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงาน
การอบรม สัมมนาตามสายงานของแต่ละบุคคลโดยเท่าเทียมกัน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ งบประมาณ
แผ่นดิน
มษ.5.1.4.15 เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน (ปมร.)
มษ.5.1.4.16 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
- หลักมุ่งเน้นฉันทามติ : จัดการประชุมกปค.เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อ
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
พิจารณาการดาเนินงานต่างๆ ที่คณะต้องรับผิดชอบ ในการประชุม มษ.1.6.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณบดีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายหัวข้อที่เป็นประเด็น
คณะฯ (ตั้งแต่ กรกฎาคม 2557ปัญหาและให้ ทุ ก ฝ่ ายพิจารณาปั ญหา เพื่อ นาไปสู่ ความเห็ นพ้อ ง
มิถุนายน 2558)
ต้องกันในหลายกรณีที่ต้องมีการตัดสินใจ คณบดีจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง มษ.5.1.4.6 รายงานผลการประเมินคณบดีคณะ
มาให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจและหา
มนุษยศาสตร์
ข้อสรุปร่วมกัน เช่น การขออนุญาตใช้อาคาร การซ่อมตู้โทรศัพท์ มษ.5.1.4.17 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี
การซ่อมตู้เมนสวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ
โดยอธิการบดี
คณะฯ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี
ในด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีผลการประเมิน = 4.58
นอกจากนี้ อธิการบดีประเมินผลการทางานของคณบดี ซึ่งมีผลการ
ประเมิน = 4.65

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ ทั้งที่มีอยู่ใน
ตั ว บุ ค คล ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง
และแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆ ตามประเด็น ความรู้
อย่ า งน้ อ ยครอบคลุ ม พั น ธกิ จ ด้ า นการผลิ ต
บั ณ ฑิ ต และด้ า นการวิ จั ย จั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น
ระบบโดยเผยแพร่ อ อกมาเป็ น ลายลั ก ษณ์
อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลการดาเนินงาน
คณะฯ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนรับผิดชอบ
การจัดการความรู้ของคณะ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ และจัดประชุมเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้และ
ประสบการณ์ของคณาจารย์ ตลอดจนจัดเก็บและนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยแบ่งประเด็นความรู้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการเรียน
การสอน และด้านการวิจัย
ในภาค 2 /2557 คณะฯ จะส่งบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม
เกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น บุคลากร
กลุ่ มเป้าหมายได้ดาเนินการจัดการความรู้ในคณะ โดยแบ่ง
ประเด็นความรู้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน โดย
กาหนดหัวข้อ คือ “เทคนิคการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
รามคาแหง” ส าหรับ ด้านการวิจัย กาหนดประเด็นความรู้ คื อ
“ด้านแหล่งเงินทุนและวิธีการสมัครทุนวิจัย”
คณะกรรมการฯ ได้ ดาเนินการตามขั้นตอนการจัดการความรู้
ดังนี้
- การค้นหาความรู้
- การสร้างและแสวงหาความรู้
- การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- การเข้าถึงความรู้โดยทาในรูปเอกสารและเผยแพร่

มษ.5.1.5.1
มษ.5.1.5.2

มษ.5.1.5.3

มษ.5.1.5.4

หลักฐาน
ผล
คาสั่งแต่งตั้งที่ 111/2557 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้
รายนามคณาจารย์จัดการความรู้ด้าน
เทคนิคการเรียนการสอน และรายนาม
คณาจารย์จัดการความรู้ด้านแหล่ง
เงินทุนและวิธีการสมัครทุนวิจัย
รายงานการประชุมการจัดการความรู้
- ด้านเทคนิคการเรียนการสอน รวม
5 ครั้ง
- ด้านแหล่งเงินทุนและวิธีการสมัคร
ทุนวิจัย 4 ครั้ง
คู่มือการจัดการความรู้ด้านเทคนิคการ
สอนและด้านแหล่งเงินทุนและวิธีการ
สมัครทุนวิจัย 1 เล่ม

ข้อ
5
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
สาหรับผลการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน มีอาจารย์
นาเทคนิคการเรียนการสอนที่ได้จากคู่มือฯ ไปปรับเทคนิคการ
เรียนการสอนใน มคอ. 3 โดยจะยกมาพอสังเขป เช่น กระบวน
วิชา SPN 4331 (Spanish Drama of the Golden Age) ได้นา
เทคนิคการจูงใจผู้เรียนไปใช้ คือ เปิดภาพยนตร์ที่น่าสนใจ โดย
เลือกตัดตอน 10-20 นาที โดยคัดเลือกบทละครยุคทองที่นาไป
แสดงภาพยนตร์มาให้นักศึกษาชมเพื่อให้เห็นบรรยากาศละครยุค
ทอง และฝึกภาษาจากเจ้าของภาษา และกระบวนวิชา CHI 3102
(Intermediate Chinese 2) ซึ่งได้นาหัวข้อใช้สื่อประกอบ
กิจกรรมในห้องเรียน คือ ใช้เพลงมาประกอบการเรียนการสอน
ผลจากการจัดการความรู้ด้านวิจัยมีอาจารย์ยื่นแบบเสนอ
โครงการวิจัย 2 คน คือ อาจารย์ด ร. ฐิ ติรัต น์ ภู่กาญจน์ เสนอ
หัวข้อ Thai Students´ Demotivation and Remotivation in
EFL Writing Classes A Case Study of an Open-admission
University และอาจารย์ศิริงาม แผลงชีพเสนอหัวข้อ “แนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับผู้สู ง
วัย”

หลักฐาน

ผล

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
6 การก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตาม คณะฯ ได้ ม อบหมายให้ ร องคณบดีฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ยเป็ น
แผนการบริ ห ารและแผนพัฒ นาบุ ค ลากร ผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนบริห ารและแผนพัฒ นาบุคลากรสาย
สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบแผน
บริหารและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ในการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของ
คณะฯ คณะได้จัดทาแผนระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2555-2559) และ
แผนรายปี ที่ สอดคล้ องกั บแผนพั ฒนาบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย
รวมทั้งจัดทาแผนอัตรากาลังเพื่อทดแทนอาจารย์ที่จะเกษียนอายุ
ราชการโดยนาผลวิ เคราะห์ อั ต ราก าลั ง ฯ ของกองแผนงานมา
ประกอบในการจัดทาแผน
ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อปริญญาเอก
จานวน 8 คน โดยลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ จานวน
6 คน (ลาไม่เกิน 6 ช.ม./สัปดาห์ จานวน 5 คน) และลาต่อในต่าง
ประเทศจานวน 2 คน (อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ สาเร็จ
การศึกษากลับมาปฏิบัติราชการเมื่อมิถุนายน 2558 แล้ว 1 คน)
มีอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนา ดูงาน ฝึกอบรม จานวน 113 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2557 (ทั้งนี้ไม่นับอาจารย์ 2 คนที่
บรรจุน้ อยกว่า 6 เดื อน และไม่ นับอาจายร์ที่ลาศึ กษาต่อ และลา
เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ)
- มีอาจารย์ผ่านการพิจาณาขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จานวน 3 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์
วนรัฐิกาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา เมธีภาคยางกูร

หลักฐาน
มษ.5.1.4.12 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 1/2558
เรื่อง มอบอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่
ราชการแทนคณบดี
มษ.5.1.6.1 ข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงานอาจารย์
มษ.5.1.6.2 ข้อมูลการวิเคราะห์อัตรากาลังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนจากกองแผน
มษ.5.1.4.16 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
มษ.5.1.6.3 แบบรายงานการฝึกอบรมอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
มษ.5.1.6.4 รายชื่อบุคลากรสายอาจารย์และสาย
สนับสนุน อบรม สัมมนา ดูงาน
มษ.5.1.6.5 เอกสารข้อมูลบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ
รอบปีการศึกษา 2557
มษ.5.1.6.6 รายชื่ออาจารย์ที่ขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ผล

ข้อ
6
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
มษ.1.6.5.2
- อยู่ในระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ
รองศาสตราจารย์ 1 คน และ ระดับผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ 4 คน
นอกจากนี้ยั งสนับ สนุ นให้ อ าจารย์ ทาวิจั ย จานวน 7 คน เพื่ อ
สามารถนาผลวิจัยไปขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
- อีกทั้งยังได้สนับสนุนให้อาจารย์นาเสนอบทความวิจัย/บทความ
วิชาการในระดับประเทศ -- คน และระดับต่างประเทศ จานวน 6 คน
- กรณี อาจารย์ใหม่ อาจารย์ ใหม่ จะได้ รับการปฐมนิเทศจาก
มหาวิทยาลัยและได้รับการแนะนาการทางานจากกรรมการประจา
คณะ และคณะกรรมการอาจารย์ ประจาหลักสูตรของหลักสูตรที่
อาจารย์สังกัด
ในการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะฯ คณะได้จัดทาแผนระยะยาว 4 ปี (พ.ศ. 2555 -2559)
และแผนรายปี รวมทั้ ง จั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง เพื่ อ ทดแทน
บุคลากรที่จะเกษียนอายุราชการโดยนาผลวิเคราะห์อัตรากาลั งฯ
ของกองแผนงานมาประกอบในการจัดทาแผน
คณะฯ ได้ดาเนินการสารวจความรู้ ทักษะ ความถนัด และ
หั ว ข้ อ การพั ฒ นาที่ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ต้ อ งการจะพั ฒ นา
ตนเองเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถและน ามาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน
ในปีการศึกษา 2557 บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยจานวน 1 คน
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 2 คน

หลักฐาน
ผล
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ครั้ ง ที่
12/2558 วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558
วาระที่ 4.2-4.3 เรื่อง ขอส่งรายงาน
การไปเสนอบทความ ณ ต่างประเทศ

ข้อ
6

เกณฑ์การดาเนินงาน

(ต่อ)

7 ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ
ที่ได้ปรั บให้การดาเนินงานด้านการประกัน
คุ ณ ภาพเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารงาน
คณะตามปกติที่ป ระกอบด้ว ย การควบคุ ม
คุ ณ ภาพ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
บุคลากรสายสนุนได้รับการอบรม สัมมนา ดูงาน ในประเทศ จานวน 63
คน ในต่างประเทศ จานวน - คน
ในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ได้รับการอนุมัติให้คัดเลือกบุคลากร
สายปฏิบัติการจานวน 10 อัตรา และได้บรรจุแต่งตั้งครบทั้ง 10 อัตรา
คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ คณะได้
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และมีรองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์การดาเนินงานที่ สกอ. กาหนด ซึ่งครอบคลุม
การดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนดแผน และกากับติดตามการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ รวมทั้งประสานงานกับ
หน่ว ยงานต่างๆ ของคณะเพื่อให้ เห็ นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการ
ดาเนินงานที่รับผิ ดชอบตามภาระหน้าที่ปกติของหน่ว ยงานกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เช่น หน่วยการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบใน
การคานวณสัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนอาจารย์ที่
มีตาแหน่งทางวิชาการ งานนโยบายและแผนเป็นผู้วิเคราะห์ปริมาณ
ภาระงานเพื่อนาผลการวิเคราะห์ประกอบการพิจารณาจัดอัตรากาลัง
หน่วยบริการการศึกษารับผิดชอบในการให้คาแนะนาแก่นักศึกษาใน
ด้านการลงทะเบียน รวมทั้งประเมินผลการให้การบริการ เป็นอาทิ
มีระบบกากับติดตามการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพภายใน
คณะฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้

หลักฐาน

มษ.5.1.4.13 ค าสั่ งคณะมนุ ษยศาสตร์ ที่ 104/2557
เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น
คุ ณ ภ าพการศึ ก ษาภายใน คณะ
มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
มษ.5.1.7.1 แผนดาเนินงานรายองค์ประกอบ ปี
การศึกษา 2557
มษ.5.1.7.2 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายชื่อ อบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัว
บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2557 รุ่น
ที่ 2 วันที่ 8-9 ธ.ค. 57
มษ.5.1.7.3 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายชื่ออาจารย์
อบรมโครงการอบรมผู้ ตรวจประเมิ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ
หลักสูตร ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ก.ค. 58
และครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 ก.ค. 58

ผล

ข้อ
7

เกณฑ์การดาเนินงาน

(ต่อ)

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) (กระบวนการ)
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ
เป้าหมาย..............7...ข้อ......................

ผลการดาเนินงาน
ก. ในด้านการควบคุมคุณภาพ เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 สกอ.
ได้ประกาศใช้เกณฑ์ใหม่ คณะจึง จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์และ
ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อให้
บุคลากรเข้าใจเกณฑ์และเก็บข้อมูล การดาเนินงานที่ส อดคล้ องกับ
เกณฑ์ใหม่ และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน มคอ. 7
แบบใหม่” นอกจากนี้คณะยังจัดสรรบุคลากรสายอาจารย์ไปรับการ
อบรมเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และส่งบุคลากร
สายอาจารย์อบรมเป็นผู้ประเมินด้วย
ข. ในด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการ
ประชุมเพื่อติดตามและกากับดูแลตัวบ่งชี้ เช่น องค์ประกอบการกากับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้อื่นๆ ให้ได้รับการดาเนินการครบถ้วน หลังจาก
การประเมินคุณภาพระดับคณะ ภาค 1/2557 งานประกันคุณภาพ
สรุปผลการประเมินระดับคณะ ได้ คะแนน 2.92 เป็น อันดับ 3 ของ
มหาวิทยาลัย และนาเสนอที่ประชุมกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ค. ในด้านการประเมินคุณภาพ คณะประสานงานกับสานักประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อ จัดการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะและ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)

หลักฐาน
ผล
มษ.5.1.7.4 ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
มษ.5.1.7.5 โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ
มนุ ษ ยศาสตร์ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้าด้านการจัดการเรียนการสอน
และการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่
18 ธันวาคม 2557

มษ.5.1.7.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
”การจัดทา มคอ.7” วันที่ 9
มิถุนายน 2558
มษ.5.1.7.7 บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายชื่ออาจารย์
เข้าอบรม “วิธีการเขียน มคอ.7” วันที่
16 มิถุนายน 2558
มษ.5.1.7.8 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)
ภาค 1/2557

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 - 4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 - 6 ข้อ
ทาได้.................7/6...ข้อ.................  บรรลุเป้าหมาย  ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์.…….5/4...........คะแนน (เต็ม 5)

คะแนน 5
มีการดาเนินการ 7 ข้อ
เป้าหมาย ปีต่อไป.........7...ข้อ..............

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1 มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ใ น ก า ร ก า กั บ ก า ร คณะฯ มีระบบและกลไกการติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ
ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รให้ ระดับหลักสูตรตามมาตรฐานประกันคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการ
เป็ น ไปตามองค์ ป ระกอบการประกั น อุดมศึกษา (สกอ.) ในปีการศึกษา 2557 สกอ. ได้ประกาศใช้คู่มือการ
คุณภาพหลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาซึ่งเน้นการประกัน
คุณภาพฯ ระดับหลักสูตรเป็นครั้งแรก โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรมี
หน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทั้ง
6 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้
สานักประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยกาหนดเป็นนโยบายให้มี
การดาเนินการตรวจและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาปีละ 2
ครั้ง โดยประเมินรอบแรกเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 1/2557 และรอบ
สองเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2557
เพื่อให้การประสานงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประกันคุณภาพประกอบด้วย
หัวหน้าภาคทั้ง 7 และผู้อานวยการบัณฑิตซึ่งดูแลหลักสุตรปริญญาโท
แต่ในการ ประชุมทุกครั้ง งานประกันคุณภาพจะเชิญประธานประจา
หลักสูตรหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะมีระบบและกลไก เพื่อกากับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้

มษ.5.1.4.13

มษ.5.2.1.1
มษ.5.2.1.2

มษ.1.6.5.2

หลักฐาน
ผล
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 104/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับ
อุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
รายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้ง 14 หลักสู ตร
และรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม หา บั ณ ฑิ ต ทั้ ง 5
หลักสูตร
รายงานการประชุม คณะกรรมการ
ประจาคณะครั้งที่ 8/58 วาระที่ 4.3
และครั้งที่ 13/58 วาระที่ 4.5

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
การให้ข้อมูล

จัดหาข้อมูลที่จาเป็นต่อ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร
- จัดส่งเอกสารแบบฟอร์มที่
เป็นประโยชน์ต่อการทา
มคอ 7
- จัดส่งข้อมูลที่จาเป็นต่อ
การทา มคอ 7 เช่น
จานวนนศ /บัณฑิต
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดประชุมชีแ้ จงเกี่ยวกับ
ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพให้คณาจารย์ทกุ
หลักสูตร
- จัดอบรมการเขียน มคอ 7

การกากับติดตาม

- สารวจอาจารย์ประจา
หลักสูตรของทุกหลักสูตร
ให้มีจานวนและคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
- ขอรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อประสานงาน
กับงานประกันฯ
- จัดทาตารางกาหนดเวลา
การส่ง มคอ 3, 5 และ 7
- กาหนดให้การทามคอ 3
และ 5เป็นภาระงานของ
อาจารย์และใช้เป็นเกณฑ์
ในการประเมินเลื่อนขั้น
เงินเดือน
- จัดประชุมหัวหน้า
ภาควิชาและตัวแทน
หลักสูตรเพื่อกากับติดตาม
การดาเนินงาน

การรายงานผล

- เก็บรวบรวมมคอ. ใน
รูปแบบเอกสาร ซีดีและ
download ในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
- จัดทารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะปี
ละ 2 ฉบับ

ผล

ข้อ
1
(ต่อ)

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
โดยดาเนินการตลอดปีการศึกษา 2557 ดังต่อไปนี้
1. ขอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับงาน
ประกันคุณภาพของคณะ
2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกันทั้งคณะ ได้จัดให้มีการประชุม
ชี้แจงคณาจารย์ทุกหลักสูตรเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การดาเนินงาน
ในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
3. สารวจจานวนอาจารย์หลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีจานวนและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. จัดทาตารางกาหนดเวลาส่ง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 อย่าง
ชัดเจนตามกรอบของ สกอ.
5. คณะกาหนดให้การทา มคอ.3 – มคอ.7 เป็นภาระงานของ
อาจารย์ และนาไปประเมินประกอบกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ปมร.)
โดยระบุเป็นเกณฑ์ข้อแรก
6. จัดอบรมการเขียน มคอ.7 ตามรูปแบบใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.
2557
7. จัดประชุมกับหัวหน้าภาคและตัวแทนหลักสูตรเพื่อกากับติดตาม
การจัดทาและร่าง มคอ. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ให้สอดคล้องกับ
มคอ.2
8. เก็บรวบรวม มคอ. ต่างๆ ในรูปแบบเอกสาร ซีดี และ download
ลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
9. เวียนแบบฟอร์มที่เป็นประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ใน
การจัดทา มคอ.7 ระดับหลักสูตร

มษ.5.2.1.3
มษ.5.2.1.4
มษ.5.2.1.5
มษ.5.1.7.7
มษ.5.2.1.4
มษ.5.2.1.7
มษ.5.2.1.8

หลักฐาน
ผล
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2/57,
3/57 และ 1-3/58
บัน ทึก ข้อ ความ ตารางก าหนดส่ ง
มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7
เกณฑ์ ปมร. ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การจัดทา มคอ.7”
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 3/57
ซี ดี บั น ทึ ก แบบฟอร์ ม ต่ า งๆ และ
ตัวอย่างข้อมูลต่างๆ
บันทึกข้อความให้จัดทาฐานข้อมูล
มคอ.

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
2 มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดใน
ข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ผล
คณะกรรมการประกั นคุณภาพการศึ กษา ซึ่งประกอบด้ วยหั ว หน้ า มษ.5.1.4.13 คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่
ภาควิชาทั้ง 7 ภาค ประธานหลักสูตร ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา และ
104/2557 เรื่องแต่งตั้ง
หัวหน้าหน่วยงาน มีการประชุมเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มษ. ปี 2557
การศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ในภาค 1/2557 มีการ มษ.1.6.5.2 รายงานที่ ป ระชุ ม กปค. ครั้ ง ที่
ประชุมรวม 2 ครั้ง และภาคสองรวม 3 ครั้ง
8/58 วาระที่ 4.3 วันที่ 30 เม.ย.
คณะฯ มีงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
58 เรื่องรายงานสรุปผลการตรวจ
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอกคณะ เพื่อให้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพของคณะดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับหลั กสู ตร ภาค 1/57 และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ มีการนาผลการประเมินคุณภาพ
รายงาน กปค. ครั้ ง ที่ 12/58
การศึกษาภายในรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะ ภาคการศึกษา
วาระที่ 4.5 วั น ที่ 16 ก.ค. 58
ละ 1 ครั้ง โดยในปีการศึกษา 2557 ได้รายงานในการประชุม
เรื่องสรุปผลการประเมินหลักสูตร
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละโท และ
วาระที่ 4.3 และเสนอรายงานผลการติดตามการดาเนินงานของ
บันทึกข้อความเรื่อง แจ้งสรุปผล
หลักสูตรในภาค 2 ต่อคณะกรรมการประจาคณะ เมื่อวันที่ 16
การประเมิ น หลั ก สู ต ร คณ ะ
กรกฎาคม 2558
มนุษยศาสตร์ เพื่อเสนอ กปค.
เมื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ภาค 2/2557
เสร็จสิ้นแล้ว รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ ได้นาผลการประเมินทั้ง
19 หลักสูตร นาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 วาระที่ 5.11

ข้อ
เกณฑ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
3 มีการจั ดสรรทรั พยากรเพื่อสนั บ สนุ น การ ในการจั ดสรรทรั พยากรเพื่อสนับ สนุนการดาเนิน งานของหลั กสู ต ร
ด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รให้ เ กิ ด ผลตาม คณะได้มกี ารดาเนินการดังนี้
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 1. การบริ ห ารหลั ก สู ต ร คณะจั ด สรรอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ให้
เพี ย งพอและสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ หลั ก สู ต ร ในปี
การศึกษา 2557 คณะได้อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 1
อัตรา
2. คณะฯ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยทุก 5 ปี ในปีการศึกษา 2558 คณะได้รับเงินวิจัยหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรๆ ละ 50,000 บาท ขณะนี้กาลังทาโครงการวิจัย
หลักสูตร
3. คณะฯ จัด สรรอุป กรณ์ สื่ อโสตทั ศนู ป กรณ์ และคอมพิ ว เตอร์เ พื่ อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยคณะได้จัดห้องเรียนขนาด
30 คน 60 คน 80 คน และห้อง Lab ขนาด 24 คน จานวน 2 ห้อง ณ
ตึกศรีจุฬาลักษณ์ ทุกห้องมีโปรเจคเตอร์ visualizer และคอมพิวเตอร์
4. แหล่งศึกษาค้นคว้า นอกเหนือจากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
แล้ว คณะยังมีห้องสมุดคณะซึ่งมีตารา วารสาร นิตยสารบริการให้แก่
นักศึกษาและคณาจารย์ประจาคณะ
5. คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อเชิญอาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวิช า และบางหั วข้อที่ต้องการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. คณะจัดสรรงบประมาณสาหรับฝึกอบรมบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการทางาน
คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณโดยจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจา
ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งสนับสนุนให้คณาจารย์ทาวิจัย ประชุมสัมมนา

มษ.5.1.1.5

มษ.1.5.3.1
มษ.5.2.3.1
มษ.5.2.1.7

หลักฐาน
ผล
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
คณะมนุษยศาสตร์
รายงานแผนปฏิบัติ ราชการตาม
แผน ปฏิ บั ติ ร าช ก าร ปร ะจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
งบประมาณจั ด สรรอุ ป กรณ์ เ พื่ อ
ป รั บ ป รุ ง ห้ อ ง เ รี ย น ที่ อ า ค า ร
ศรีจุฬาลักษณ์
ซี ดี บั น ทึ ก แบบฟอร์ ม ต่ า งๆ และ
ตัวอย่างข้อมูลต่างๆ

ข้อ
3

เกณฑ์การดาเนินงาน

(ต่อ)

4

มี การประเมิ นคุ ณภาพหลั กสู ตรตาม
กาหนดเวลาทุกหลั กสู ตร และรายงานผล
การประเมิน ให้ กรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณา

5

น าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจาก
กรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อ

เกณฑ์การดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
ผล
วิชาการ เสนอบทความวิชาการทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณ
การจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนานักศึกษา การจัดโครงการบริการวิชาการแก่
สั งคม และการจัดโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องเรียนที่อาคารศรีจุฬาลั กษณ์ จัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย
คณะกากับให้มีการจัดทา มคอ. 7 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาเพื่อรายงานผล มษ.5.2.4.1 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตร
การดาเนินงานของหลักสูตร ในภาค 1 ปีการศึกษา 2557 มีการตรวจ
บัณฑิต รวม 14 หลักสูตร
ประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการภายผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพ มษ.5.2.4.2 มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย เมื่อได้ รับผลตรวจประเมินครั้งที่ 1 แล้ว งาน
บัณฑิต รวม 5 หลักสูตร
ประกันคุณภาพสรุปผลการตรวจและนาเสนอที่ประชุมกรรมการประจา
คณะ เพื่อพิจารณาทั้ง 19 หลักสูตร จากนั้นงานประกันคุณภพได้สรุปผล
การดาเนินงานของแต่ละหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ แล้วแจ้งต่อแต่ละหลักสูตร
ว่า ตัวบ่งชี้ใดยังมีจุดอ่อน เช่น มีผลงานทางวิชาการน้อย ขาดผลงานวิจัย
ในรอบ 5 ปีฯ เพื่อให้แต่ละหลักสูตรเร่งปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับการประเมิน
ในรอบ 2 คือ รอบปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการประจาคณะนาข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรใน
มษ.1.6.5.2 รายงานคณะกรรมการประจ า
รายงานผลการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรมาพิจารณา
คณะครั้ ง ที่ 8/58 วาระที่ 4.3
ได้ข้อสรุปเพื่อนาไปปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นในประเด็นสาคัญ
และครัง้ ที่ 13/58 วาระที่ 4.5
ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วยสาเหตุอาจารย์
ประจาหลักสูตรไม่ครบจานวน 1 หลักสูตร
การปรับปรุง: หลักสูตรได้ดาเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์เพื่อ
บรรจุเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ผล

6

2. หลักสูตรระดับปริญญาโทจานวน 3 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้วยสาเหตุคณาจารย์ในหลักสูตรไม่มีผลงานวิจัย ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติ
ในการทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอน ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ฯลฯ
การปรับปรุง: เร่งรัดให้คณาจารย์ในหลักสูตรดังกล่าวทาวิจัยในปี
การศึกษา 2558 หรือดาเนินการเสนอปิดหลักสูตรจนกว่าจะสามารถ
พัฒนาคุณสมบัติคณาจารย์ในหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์
3. หลักสูตรในระดับปริญญาตรีจานวน 7 หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
แต่ได้คะแนนระดับคุณภาพน้อย (0.01-2.00) เนื่องจากมีจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่จบปริญญาเอกน้อย และ/หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ
น้อย และ/หรือมีผลงานทางวิชาการน้อย
การปรับปรุง: เร่งรัดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มคุณสมบัติดังกล่าว
ข้างต้นโดยเร่งด่วน กาหนดให้หลักสูตรในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการ
ติดตามและให้การสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ให้งานประกันคุณภาพ
ของคณะติดตามและรายงานให้กรรมการประจาคณะทราบทุก 6 เดือน
มี ผ ลประเมิ น คุ ณ ภาพทุ ก หลั ก สู ต รผ่ า น มี ห ลั ก สู ต รที่ ไ ม่ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพ 4 หลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี 1 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 3 หลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) (กระบวนการ)
คะแนน 1
มีการดาเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ 3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ 5 ข้อ

เป้าหมาย.............4...ข้อ......................... ทาได้............5......ข้อ......................  บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์……....4.........คะแนน (เต็ม 5)
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ 6 ข้อ
เป้าหมาย ปีต่อไป.........6...ข้อ.............

บทที่ 3

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ตารางผลการประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลีย่
องค์ ประกอบ
คุณภาพ

จานวน
ตัวบ่ งชี้

I

P

O

6
4.14
5.00
1.71
1
2
3
1.12
5.00
4.10
3
1
5.00
4
1
5.00
5
2
5.00
รวม
13
4
7
2
ผลการประเมิน
3.13
5.00
2.91
* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็ นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสู ตรทุกหลักสู ตร

คะแนนเฉลีย่

4.00
3.41
5.00
5.00
5.00
13
4.18

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

ผลการประเมิน
การดาเนินงานต้ องปรับปรุ งเร่ งด่ วน
การดาเนินงานต้ องปรับปรุ ง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี

ภาคผนวก ก
รายการเอกสารประกอบการจัดทารายงานการประเมินตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

1.1

มษ.1.1.1.1
มษ.1.1.1.2
มษ.1.1.1.3
มษ.1.1.1.4
มษ.1.1.1.5
มษ.1.1.1.6
มษ.1.1.1.7
มษ.1.1.1.8
มษ.1.1.1.9
มษ.1.1.1.10
มษ.1.1.1.11
มษ.1.1.1.12
มษ.1.1.1.13
มษ.1.1.1.14
มษ.1.1.1.15
มษ.1.1.1.16
มษ.1.1.1.17
มษ.1.1.1.18
มษ.1.1.1.19

รายการ

ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจีน
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่น
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษารัสเซีย
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปน
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
ผลการประเมินหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยศึกษา
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแปล
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

1.2

มษ.1.2.1.1

รายการ

อาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกและดารงตาแหน่งทางวิชาการ

1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

1.3

มษ.1.2.1.1

รายการ

อาจารย์ประจาคณะที่มีวุฒิปริญญาเอกและดารงตาแหน่งทางวิชาการ

1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

1.4

มษ.1.4.1.1

รายการ

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 1

มษ.1.5.1.1
มษ.1.5.1.2

ข้อ 2

ข้อ 3

มษ.1.5.1.3
มษ.1.5.1.4
มษ.1.5.1.5
มษ.1.5.1.5
มษ.1.5.2.1
มษ.1.5.2.2
มษ.1.5.2.3
มษ.1.5.2.4
มษ.1.5.3.1
มษ.1.5.3.2
มษ.1.5.3.3

ข้อ 4

มษ.1.5.3.4
มษ.1.5.4.1
มษ.1.5.4.2
มษ.1.5.4.3
มษ.1.5.4.4

รายการ

บันทึกข้อความนักศึกษาที่รับบริการจากงานบริการการศึกษา
(หน่วยแนะแนวฯ และหน่วยทะเบียน)
ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ที่แบ่งตามรหัสประจา
ตัวนักศึกษา
ตารางเวลาการให้คาปรึกษาของคณาจารย์แก่นักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศ ประจาปี 2557
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2557
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2557
รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
แผ่นพับจากสถานเอกอัครราชทูต “European Languages Café” และอีเมล์
เทศกาลภาพยนตร์
สาเนาตัวอย่างเว็บไซต์สาขาวิชาฯ
รายชื่อนักศึกษาฝึกงานเต็มเวลาและนอกเวลา
รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
2557
โครงการปัจฉิมนิเทศ ทาอย่างไรพิชิตใจนายจ้าง
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบัณฑิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
ในตลาดแรงงาน AEC
จดหมายเชิญวิทยากรจากภายนอก
ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการหน่วยทะเบียน งานบริการการศึกษา
ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการคาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ
ผลประเมินโครงการปัจฉิมนิเทศ ทาอย่างไรพิชิตใจนายจ้าง
ผลประเมินนักศึกษาที่มารับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 5

มษ.1.5.5.1
มษ.1.5.5.2

ข้อ 6

มษ.1.5.6.1
มษ.1.5.6.2

รายการ

คู่มือการให้บริการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และประชาชน
บัน ทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณค่าจัดซื้อตู้ส าขาโทรศัพท์พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง
โครงการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในอาชีพ
บอร์ดข้อมูลศิษย์เก่า

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 1

มษ.1.6.1.1
มษ.1.6.1.2
มษ.1.6.1.3

ข้อ 2

มษ.1.6.1.2
มษ.1.6.2.2/1
มษ.1.6.2.2/2
มษ.1.6.2.2/3
มษ.1.6.2.2/4
มษ.1.6.2.2/5
มษ.1.6.2.2/6
มษ.1.6.2.2/7
มษ.1.6.2.2/8
มษ.1.6.2.2/9
มษ.1.6.2.2/10
มษ.1.6.2.2/11
มษ.1.6.2.2/12

ข้อ3

มษ.1.6.3.1

ข้อ 4

มษ.1.6.4.1

รายการ

คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 91/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2557
แผนการดาเนินงานกิจการนักศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 วาระที่ 3 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 19 มีนาคม 2558
วาระที่ 1 เรื่อง แผนการดาเนินงานกิจการนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
แผนการดาเนินงานกิจการนักศึกษา
โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
โครงการส่งเสริมคุณธรรม: จริยธรรมพิธีไหว้ครูประจาปีการศึกษา 2557
โครงงานภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นกับ ม.ฮิเมจิดกเคียว
ครั้งที่ 4
โครงงานพัฒนาสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
โครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นอาเซียน ปีการศึกษา 2557
โครงงานเทเบิ้ลเทนนิสสัมพันธ์เครือข่าย
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน “การฝึกอบรมภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร” ครั้งที่ 1
โครงการกิจกรรมทางวิชาการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในยุคสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้”
โครงงานนศ. เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลการวิจัย
โครงการมนุษยศาสตร์ รวมใจรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมและการประกันคุณภาพฯ
สาหรับนักศึกษา
ผลประเมินโครงการและการปรับปรุงโครงการ

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 5

มษ.1.6.5.1
มษ.1.6.5.2

ข้อ 6

มษ.1.6.6.1

รายการ

ประเมินแผนด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ประจาปี 2557
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
วาระที่ 4.6 เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินแผนด้านกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 วาระที่ 3 เรื่อง แผนด้านกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 1

มษ.2.1.1.1
มษ.2.1.1.2
มษ.2.1.1.3

ข้อ 2

มษ.2.1.1.4
มษ.2.1.2.1
มษ.2.1.2.2
มษ.2.1.1.1
มษ.2.1.2.3
มษ.2.1.2.4

รายการ

แผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2557 ของคณะกรรมการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2558 วาระที่ 4.7 เรื่อง การจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิชาการ
วิจัย และงานสร้างสรรค์
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมินแผนการดาเนินงานคณะกรรมการวิจัย
ประจาปีการศึกษา 2557
http://husongserm02/db_research
แผนปฏิบัติราชการประจาปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประจาปีงบประมาณ 2558
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 92/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์
แผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2557 ของคณะกรรมการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม
2558 วาระที่ 3.1 และวาระที่ 3.2 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย
ของ อ.ดร.สมชาย เซ็มมี และ อ.ดุสิตา ปริญญาพล
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2558 วาระที่ 4.2 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย ของ
อ.ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ (ครั้งที่ 1)

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 2
(ต่อ)

มษ.2.1.2.5
มษ.2.1.1.3
มษ.1.6.5.2
มษ.2.1.2.7
มษ.2.1.1.3
มษ.1.6.5.2

มษ.1.6.5.2

มษ.2.1.2.10

มษ.2.1.2.11
มษ.2.1.2.12
มษ.1.5.3.1
มษ.2.1.2.14

รายการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม
2558 วาระที่ 3.7 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย ของ
อ.ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ (ครั้งที่ 2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมินแผนการดาเนินงานคณะกรรมการวิจัย
ปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฏาคม 2558
วาระที่ 5.9 เรื่ อ ง รายงานผลการประเมิ นการให้ บ ริ ก ารห้ องสมุ ดคณะ
มนุษยศาสตร์และขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อสื่อสารสนเทศเพิ่มเติม
โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8 วันที่ 24 กันยายน 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมินแผนการดาเนินงานคณะกรรมการวิจัย
ปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฏาคม 2558 วาระที่
5.8 เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัยสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 18/2557 วันที่ 18 กันยายน 2557
วาระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณจัดเลี้ยงต้อนรับศาสตราจารย์
อาคันตุกะ และ โครงการความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือทางวิชาการ
(Germanistische Intstitutpart-nerschaft หรือ GIP) ภายใต้กรอบ
บันทึกความตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคาแหงและ
มหาวิทยาลัยฟรีดริช ชิลเลอร์ แห่งเมืองเยนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ปีงบประมาณ 2558
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคาแหงและ
มหาวิทยาลัยฟรีดริช ชิลเลอร์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาวิชาการ เรื่อง การเรียนการ
สอนภาษาและวรรณคดีไทยสาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ วันที่ 27 เมษายน
2558
แผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2558 ของคณะกรรมการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์
รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
2558 รอบ 9 เดือน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2558 วาระที่ 4.5 เรื่อง การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการวิจัย ประจาปีการศึกษา 2557

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ2
(ต่อ)

มษ.2.1.1.3
มษ.2.1.2.15

ข้อ 3

มษ.2.1.2.12
มษ.2.1.2.1
มษ.2.1.3.1
มษ.2.1.2.3
มษ.2.1.2.5
มษ.1.6.5.2
มษ.1.6.5.2
มษ.1.6.5.2
มษ.1.5.3.1
มษ.2.1.3.5

มษ.2.1.3.6
มษ.1.6.5.2

รายการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมินแผนการดาเนินงานคณะกรรมการวิจัย
ปีการศึกษา 2557
รายงานแผนและผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการวิจัย ประจาปีการศึกษา 2557
แผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2558 ของคณะกรรมการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประจาปีงบประมาณ 2558
คู่มือและขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม
2558 วาระที่ 3.1 และวาระที่ 3.2 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย
ของ อ.ดร.สมชาย เซ็มมี และ อ.ดุสิตา ปริญญาพล
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม
2558 วาระที่ 3.7 เรื่อง ทุนอุดหนุนแบบเสนอโครงการวิจัย ของ
อ.ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 30 เมษายน 2558
วาระที่ 5.2 อ.ดุสิตา ปริญญาพล
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
วาระที่ 4.2 อ.ดร.สมชาย เซ็มมี
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
วาระที่ 5.7 อ.ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม
2558 วาระที่ 3.4 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการวิจัยเรื่อง “การ
วิเคราะห์นวนิยายจากการสัมผัสเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นไทยในฐานะ
วรรณกรรมวิจัย” โดย ผศ. ดร. สายวรุณ น้อยนิมิตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 12 ธันวาคม
2557 วาระที่ 3.1-3.7 เรื่อง การขอขยายเวลาการวิจัยครั้งที่ 1 ของผู้วิจัย
5 คน ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2557
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 25/2557 วันที่ 18 ธันวาคม 2557
วาระที่ 5.5–5.9 และครั้งที่ 11/2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 วาระที่ 5.2
เรื่อง ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 3
(ต่อ)

มษ.2.1.3.8
มษ.1.6.5.2
มษ.2.1.3.10
มษ.2.1.1.1
มษ.2.1.3.11
มษ.1.6.5.2

ข้อ 4

มษ.2.1.1.1
มษ.2.1.4.1
มษ.2.1.4.2
มษ.2.1.2.7
มษ.2.1.4.3
มษ.2.1.4.4
มษ.2.1.4.5
มษ.2.1.4.6
มษ.1.6.5.2

รายการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม 2558
วาระที่ 3.3 - 3.6 ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 2
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.3
และครั้งที่ 14/2558 วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 วาระที่ 4.2 – 4.5 เรื่อง ขอขยาย
เวลาการวิจัย ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 มกราคม 2558
วาระที่ 4.1 เรื่อง แผนงานวิจัย ปีการศึกษา 2557
แผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2557 ของคณะกรรมการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์
บันทึกข้อความลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2559
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฏาคม 2558
วาระที่ 5.10 เรื่อง การขยายเวลายื่นแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับคณะ ประจาปีงบประมาณ 2559
แผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2557 ของคณะกรรมการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการ
ประชุมเสนอผลงานวิชาการและวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวารสาร
รามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2557
โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8 วันที่ 24 กันยายน 2557
บันทึกข้อความที่ ศธ 0518.04/ 2554 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การ
จัดทาวารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน
2557) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
เว็บไซต์วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์
(http://tcithaijo.org/index.php/huru/index)
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์(http://www.human.ru.ac.th/human/research/
journal/v32_book2/e-book.html)
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฏาคม 2558
วาระที่ 5.11 เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจวารสารรามคาแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ4
(ต่อ)

มษ.1.6.5.2
มษ.1.6.5.2
มษ.1.6.5.2

ข้อ 5

มษ.2.1.1.1
มษ.2.1.5.1
มษ.2.1.1.3
มษ.2.1.5.2

ข้อ 6

มษ.2.1.5.3
มษ.2.1.5.4
มษ.2.1.5.5
มษ.2.1.6.1
มษ.2.1.6.2
มษ.2.1.6.3

รายการ

รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 วาระที่
5.3 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณค่าเดินทางในการไปประชุมวิชาการนานาขาติ
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 29 มกราคม 2559 วาระที่ 5.2
และ 5.5 เรื่อง ขออนุมัติทุนเสนอบทความ ณ ต่างประเทศของ ผศ.ดร.ศศิ อินท
โกสุม และ อ.ธิษณา วีรเกียรติสุนทร
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วาระที่
4.2 – 4.3 เรื่อง ขอส่งรายงานการไปเสนอบทความ ณ ต่างประเทศของ ผศ.
ดร.ศศิ อินทโกสุม และ อ.ธิษณา วีรเกียรติสุนทร
แผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2557 ของคณะกรรมการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์
โครงการสัมมนาส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัย เรื่อง จะทาวิจัยหาทุน
ที่ไหนดี วันที่ 23 เมษายน 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กรกฏาคม
2558 วาระที่ 3.1 เรื่อง การประเมินแผนการดาเนินงานคณะกรรมการวิจัย
ปีการศึกษา 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัย
เรื่อง การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
บอร์ดยกย่องนักวิจัย
มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2558 วันที่ 1 สิงหาคม 2558
บอร์ดยกย่องปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
เอกสารระบุขั้นตอนการยื่นขอจดลิขสิทธิ์
แบบฟอร์มให้ความยินยอมมหาวิทยาลัยรามคาแหงยื่นคาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
แบบ ลข 01 คาขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้

หมายเลขเอกสาร

รายการ

2.2

ปีงบประมาณ 2558
มษ.2.2.1.11
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ อ.ดุสิตา ปริญญาพล
มษ.2.2.1.12
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ อ.ดร.สมชาย เซ็มมี
มษ.2.2.1.13
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ อ.ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
มษ.2.2.1.14
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

2.2
(ต่อ)

รายการ

ปีงบประมาณ 2558 (ต่อ)
มษ.2.2.1.15
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ อ.ณัฐวรรณ ชั่งใจ
มษ.2.2.1.16
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ อ.ดร.ธีระนันท์ วิชัยดิษฐ
มษ.2.2.1.17
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนฯ+สัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ของ อ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

2.3

มษ.2.3.1.1
มษ.2.3.1.2
มษ.2.3.1.3
มษ.2.3.1.4
มษ.2.3.1.5
มษ.2.3.1.6
มษ.2.3.1.7
มษ.2.3.1.8
มษ.2.3.1.9

รายการ

วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
สาเนาเอกสารวารสารเมืองโบราณ ปีที่ 40 ฉบับที่ 3
สาเนาเอกสารวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
สาเนาเอกสารวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 38
สาเนาเอกสารวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 40
สาเนาบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
สาเนาบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 1 มษ.3.1.1.1
มษ.1.5.3.1
มษ.3.1.1.2
มษ.3.1.1.3
มษ.3.1.1.4
มษ.3.1.1.5
มษ.3.1.1.6
มษ.3.1.1.7
มษ.3.1.1.8
มษ.3.1.1.9
มษ.3.1.1.10
มษ.3.1.1.11
มษ.3.1.1.12
มษ.3.1.1.13
มษ.3.1.1.14
มษ.3.1.1.15
ข้อ 2 มษ.3.1.1.3
มษ.3.1.2.1

รายการ

คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 115/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม
รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และ 2558 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนการดาเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2558
วาระที่ 4.3 เรื่อง แผนดาเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการประกวดวรรณกรรมรามคาแหง ประจาปีการศึกษา 2557
โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ โรงเรียนวัดบ้าน
เย้ยสะแก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
โครงการบริการวิชาการฯ เรื่อง Lefrancais, pourquoi pas?
โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสาหรับประชาชน (ภาษา
รัสเซียพัทยา)
โครงการ “100 ปี ชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์”
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
โครงการบริการวิชาการ อยุธยาศึกษา
โครงการการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา/
สารสนเทศและระบบการคิดของเด็กเพื่อความเป็นผู้นาแห่งอนาคต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับเด็กขาดโอกาสในเขตจังหวัดอุทัยธานี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง เรียนรู้ภาษากระเหรี่ยงเพื่อลด
ช่องว่างในการสื่อสาร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 1/2558
วาระที่ 4 เรื่องที่ 1-4 การกากับติดตามรายงานแผนฯ และแผนการ
ใช้ประโยชน์
แผนการดาเนินโครงการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่
สังคม ปีการศึกษา 2557

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 3

มษ.3.1.1.4
มษ.3.1.1.5
มษ.3.1.1.6
มษ.3.1.1.7
มษ.3.1.1.8
มษ.3.1.1.9
มษ.3.1.1.10

ข้อ 4

มษ.3.1.1.11
มษ.1.6.5.2
มษ.1.5.3.1

ข้อ 5

มษ.3.1.1.3
มษ.3.1.5.1

ข้อ 6

มษ.3.1.1.12
มษ.3.1.1.13
มษ.3.1.1.14
มษ.3.1.1.15

รายการ

โครงการประกวดวรรณกรรมรามคาแหง ประจาปีการศึกษา 2557
โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ โรงเรียนวัด
บ้านเย้ยสะแก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
โครงการบริการวิชาการฯ เรื่อง Lefrancais, pourquoi pas?
โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสาหรับประชาชน
(ภาษารัสเซียพัทยา)
โครงการ “100 ปี ชาตกาล ฆูลิโอ กอร์ตาซาร์”
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร
โครงการบริการวิชาการ อยุธยาศึกษา
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
วาระที่ 4.4 เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินแผนการดาเนินงานบริการ
วิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2557
รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 และ 2558 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2558
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4 เรื่อง นาผลประเมินแผนดาเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุงแผนฯ
MOU โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสาหรับประชาชน
(ภาษารัสเซีย)
โครงการการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษา/
สารสนเทศและระบบการคิดของเด็กเพื่อความเป็นผู้นาแห่งอนาคต
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับเด็กขาดโอกาสในเขตจังหวัดอุทัยธานี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง เรียนรู้ภาษากระเหรี่ยงเพื่อลด
ช่องว่างในการสื่อสาร

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 1 มษ.4.1.1.1
ข้อ 2 มษ.4.1.2.1
มษ.4.1.2.2

มษ.4.1.2.3
มษ.4.1.2.4
มษ.4.1.2.5
มษ.4.1.2.6
มษ.4.1.2.7
มษ.4.1.2.8
มษ.4.1.2.9
มษ.4.1.2.10
มษ.4.1.2.11
ข้อ 3 มษ.4.1.2.2
มษ.4.1.3.1
มษ.4.1.2.3
มษ.4.1.2.4
มษ.4.1.2.5
มษ.4.1.2.6
มษ.4.1.2.7

รายการ

คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 112/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรม
แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19
มกราคม 2558 วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณาแผนการดาเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และครั้งที่ 2/2558 วันที่ 8 มิถุนายน 2558 วาระที่ 3 เรื่อง
การกากับติดตามดาเนินงานฯ
โครงการ เรี ย นรู้ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาจากพระพุ ท ธรู ป
จ.บึงกาฬ
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอด
ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจาวัน ภาค 1/2557
โครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจากการสร้าง
พระพุทธรูป จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจาวัน ภาค 2/2557
โครงการสักวากลอนสด
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาวิชาการ เรื่อง การเรียนการ
สอนภาษาและวรรณคดีไทยสาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ย้อนรอยอยุธยาในภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน
โครงการสองวัฒนธรรมบนสองฝั่งแสนแสบ ณ บางกะปิ
รายงานการประชุมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 วาระที่ 3 เรื่อง การกากับติดตามดาเนินงานฯ
มติที่ประชุม กปค. วาระที่ 5.5 ครั้งที่ 12/2558 เรื่อง รายงานผล
การประเมินแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557
โครงการ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจากพระพุทธรูป
จ.บึงกาฬ
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอด
ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยในต่างแดน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจาวัน ภาค 1/2557
โครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาจากการสร้าง
พระพุทธรูป จ.สุราษฎร์ธานี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจาวัน ภาค 2/2557

4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ต่ อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 3 มษ.4.1.2.8
(ต่อ) มษ.4.1.2.9
มษ.4.1.2.10
มษ.4.1.2.11
ข้อ 4 มษ.4.1.3.1
ข้อ 5 มษ.1.6.5.2
มษ.4.1.5.1
ข้อ 6 มษ.4.1.6.1

รายการ

โครงการสักวากลอนสด
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาวิชาการ เรื่อง การเรียนการ
สอนภาษาและวรรณคดีไทยสาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ย้อนรอยอยุธยาในภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาสเปน
โครงการสองวัฒนธรรมบนสองฝั่งแสนแสบ ณ บางกะปิ
มติที่ประชุม กปค. วาระที่ 5.5 ครั้งที่ 12/2558 เรื่อง รายงานผล
การประเมินแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
วาระที่ 5.5 เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินแผนทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2557
แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี 2558
ภาพจากเว๊บไซต์

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 1

มษ.5.1.1.1
มษ.5.1.1.2
มษ.5.1.1.3
มษ.5.1.1.4
มษ.5.1.1.5
มษ.5.1.1.6
มษ.5.1.1.7
มษ.5.1.1.8
มษ.5.1.1.9

รายการ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ 2555 – 2558) คณะมนุษยศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะมนุษยศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะมนุษยศาสตร์
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 148/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน
คณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557
เอกสารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย งบคลังและงบรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เอกสารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย งบคลังและงบรายได้ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 1 มษ.5.1.1.10
(ต่อ)
มษ.5.1.1.11
มษ.5.1.1.12
มษ.5.1.1.13
มษ.1.6.5.2
ข้อ 2 มษ.5.1.2.1
มษ.5.1.2.2
ข้อ 3 มษ.5.1.3.1
มษ.5.1.3.2
มษ.5.1.3.3
ข้อ 4 มษ.5.1.4.1
มษ.5.1.4.2
มษ.1.6.5.2

มษ.1.6.5.2
มษ.5.1.4.3
มษ.1.6.5.2
มษ.1.6.5.2
มษ.5.1.4.4
มษ.1.5.4.1
มษ.1.5.4.2

รายการ

แผนกลยุ ทธ์ ทางการเงิ น ปี งบประมาณ 2556–2559 (พ.ศ. 2556–2559)
คณะมนุษยศาสตร์
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 102/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
และแผน
รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2558 วาระที่
3.2 เรื่อง จัดทาแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
แผนการปฏิบัติงานงานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 วาระที่
5.4 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน
เอกสารวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557
รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คาสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ 41/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจา
คณะมนุษยศาสตร์
สรุปหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
วาระที่ 4.2 เรื่อง ขอส่งตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2557
ของ สกอ. และครั้งที่ 21/2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 วาระที่ 4.5 เรื่อง รายงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือนฯ
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฏาคม 2558
วาระที่ 5.4 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 9 เดือน
เอกสารเวียนแจ้งข่าวสารบุคลากรผ่านทาง e-mail และ Line
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 24/2557 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 วาระที่
5.6 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของโครงการต่างๆ
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 21/2557 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 วาระที่ 4.5
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 12 เดือนฯ
ตัวอย่างการประเมินประสิทธิภาพการสอนรายวิชา
ผลประเมิน ความพึ งพอใจการให้ บ ริก ารของงานบริก ารการศึก ษาหน่ ว ย
ทะเบียน
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการคาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 4 มษ.5.1.4.5
(ต่อ) มษ.5.1.4.6
มษ.5.1.4.7
มษ.5.1.4.8
มษ..5.2.1.6
มษ.5.1.6.7
มษ.3.1.1.14
มษ.5.1.4.9
มษ.1.6.5.2
มษ.1.6.5.2
มษ.5.1.4.10
มษ.2.1.2.2
มษ.5.1.4.11
มษ.5.1.3.1
มษ.5.1.4.12
มษ.5.1.4.13
มษ.2.1.2.2
มษ.5.1.4.11
มษ.5.1.3.1
มษ.5.1.4.13

มษ.5.1.4.8

รายการ

ตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
รายงานผลการประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
MOU ระหว่างภาควิชาประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์
ใบคาร้องเรียนของนักศึกษา (ตู้รับความคิดเห็น)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2/57, 3/57
และ 1-3/58
แฟ้มการเข้าอบรมสัมมนาของบุคลากร
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสาหรับเด็กขาดโอกาสในเขตจังหวัดอุทัยธานี
เอกสารการเวียนข่าวสารถึงบุคลากร เรื่อง การรับทราบแผนปฏิบัติราชการ
ประจา ปีงบประมาณ 2557
รายงานการประชุม กปค.ครั้งที่ 23/2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
วาระที่ 4.4 เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย งบคลังและงบรายได้ ประจา
ปีงบประมาณ 2557 (ไตรมาสที่ 4)
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
วาระที่ 4.2 เรื่อง รายงานงบเบิกจ่าย
โครงการการประชุมบุคลากร มษ. เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจด้าน
การจัดการเรียนการสอนและประกันฯ
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 92/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 103/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 1/2558 เรื่อง มอบอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนคณบดี
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 104/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มษ. ปี 2557
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 92/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 103/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 7/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 104/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2557
รายงานการประชุม เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ครั้งที่ 1/57

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 4 มษ.1.6.5.2
(ต่อ)
มษ.1.6.5.2
มษ.5.1.4.14
มษ.5.1.4.15
มษ.5.1.4.16

มษ.1.6.5.2
มษ.5.1.4.6
มษ.5.1.4.17

ข้อ 5 มษ.5.1.5.1
มษ.5.1.5.2
มษ.5.1.5.3
มษ.5.1.5.4
ข้อ 6 มษ.5.1.4.12
มษ.5.1.6.1
มษ.5.1.6.2
มษ.5.1.4.16

มษ.5.1.6.3
มษ.5.1.6.4
มษ.5.1.6.5
มษ.5.1.6.6
มษ.1.6.5.2

รายการ

รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 23/2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
วาระที่ 5.1 เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนบุคลากรที่อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการฯ
ตัวอย่างการกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ ปรากฏในรายงานการประชุม กปค. ครั้งที่
11/2558 วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2558 วาระที่ 4.10 เรื่ อ ง เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ
คัดเลือกอาจาย์
ประกาศหลั กเกณฑ์คัด เลื อกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ งบประมาณ
แผ่นดิน
เกณฑ์การประเมินเลื่อนเงินเดือน (ปมร.)
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ (ตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค.2557)
รายงานผลการประเมินคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดี โดยอธิการบดี
คาสั่งแต่งตั้งที่ 111/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
รายนามคณาจารย์จัดการความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอน และรายนาม
คณาจารย์จัดการความรู้ด้านแหล่งเงินทุนและวิธีการสมัครทุนวิจัย
รายงานการประชุมการจัดการความรู้
- ด้านเทคนิคการเรียนการสอน รวม 5 ครั้ง
- ด้านแหล่งเงินทุนและวิธีการสมัครทุนวิจัย 4 ครั้ง
คู่มือการจัดการความรู้ด้านเทคนิคการสอนและด้านแหล่ งเงินทุนและวิธีการ
สมัครทุนวิจัย 1 เล่ม
คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 1/2558 เรื่อง มอบอานาจหน้าที่และความรับผิด ชอบ
ให้รองคณบดีปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนคณบดี
ข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงานอาจารย์
ข้อมูลการวิเคราะห์อัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุนจากกองแผน
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
แบบรายงานการฝึกอบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่
รายชื่อบุคลากรสายอาจารย์และสายสนับสนุน อบรม สัมมนา ดูงาน
เอกสารข้อมูลบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ รอบปีการศึกษา 2557
รายชื่ออาจารย์ที่ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
รายงานการประชุม กปค. ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
วาระที่ 4.2-4.3 เรื่อง ขอส่งรายงานการไปเสนอบทความ ณ ต่างประเทศ

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ(ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 7 มษ.5.1.4.13
มษ.5.1.7.1
มษ.5.1.7.2
มษ.5.1.7.3
มษ.5.1.7.4
มษ.5.1.7.5
มษ.5.1.7.6
มษ.5.1.7.7
มษ.5.1.7.8

รายการ

คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 104/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
แผนดาเนินงานรายองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2557
บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายชื่ออบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 2
วันที่ 8-9 ธ.ค. 57
บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายชื่ออาจารย์อบรมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ก.ค. 58 และ
ครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 ก.ค. 58
ตัวอย่างบันทึกข้อความ เรื่อง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
โครงการประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าด้าน
การจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม
2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทา มคอ.7” วันที่ 9 มิถุนายน 2558
บันทึกข้อความ เรื่อง ส่งรายชื่ออาจารย์เข้าอบรม “วิธีการเขียน มคอ.7”
วันที่ 16 มิถุนายน 2558
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ภาค 1/2557

5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 1 มษ.5.1.4.13
มษ.5.2.1.1
มษ.5.2.1.2
มษ.1.6.5.2
มษ.5.2.1.3
มษ.5.2.1.4
มษ.5.2.1.5
มษ.5.1.7.7
มษ.5.2.1.4
มษ.5.2.1.7
มษ.5.2.1.8

รายการ

คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 104/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
คู่มือประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ทั้ง 14 หลักสูตรและรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง 5 หลักสูตร
รายงานคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 8/58 วาระที่ 4.3 และครั้งที่ 13/58
วาระที่ 4.5
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 2/57, 3/57 และ
1-3/58
บันทึกข้อความ เรื่อง ตารางกาหนดส่งมคอ. 3 มคอ. 5 และมคอ. 7
เกณฑ์ ปมร. ประจาปีการศึกษา 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การจัดทา มคอ.7” วันที่ 9 มิถุนายน 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ครั้งที่ 3/57
ซีดีบันทึกแบบฟอร์มต่างๆ และตัวอย่างข้อมูลต่างๆ
บันทึกข้อความให้จัดทาฐานข้อมูล มคอ.

5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ หมายเลขเอกสาร

ข้อ 2 มษ.5.1.4.13
(ต่อ)
มษ.1.6.5.2

ข้อ 3 มษ.5.1.1.5
มษ.1.5.3.1
มษ.5.2.3.1
มษ.5.2.1.7
ข้อ 4 มษ.5.2.4.1
มษ.5.2.4.2
ข้อ 5 มษ.1.6.5.2

รายการ

คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 104/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มษ. ปี 2557
รายงานที่ประชุม กปค. ครั้งที่ 8/58 วาระที่ 4.3 วันที่ 30 เม.ย. 58 เรื่อง
รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลัก สูตร
ภาค 1/57 และรายงาน กปค. ครั้งที่ 12/58 วาระที่ 4.5 วันที่ 16 ก.ค. 58
เรื่ อ งสรุ ป ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละโท และบั น ทึ ก
ข้อความเรื่อง แจ้งสรุปผลการประเมินหลั กสู ตร คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อ
เสนอ กปค.
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะมนุษยศาสตร์
รายงานแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557
งบประมาณจัดสรรอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงห้องเรียนที่อาคารศรีจุฬาลักษณ์
ซีดีบันทึกแบบฟอร์มต่างๆ และตัวอย่างข้อมูลต่างๆ
มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รวม 14 หลักสูตร
มคอ.7 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รวม 5 หลักสูตร
รายงานคณะกรรมการประจ าคณะครั้ ง ที่ 8/58 วาระที่ 4.3 และครั้ ง ที่
13/58 วาระที่ 4.5

ภาคผนวก ข
รายงานแผนและผลปฏิบตั ิราชการตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนดาเนินงานรายองค์ประกอบ

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พันธกิจ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการภายในคณะมนุษยศาสตร์เป็นที่ยอมรับในภูมภิ าคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด
ในแผน
โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่ชุมชน
และสังคม
1. จานวนโครงการ
2. ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
3. ค่าเฉลี่ยระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของ
การนาไปใช้
ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

9
3.51
3.51

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ทีจ่ ะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
1. โครงการวรรณกรรมรามคาแหง พ.ค.-ธ.ค. 57
ปี 2557
2. โครงการอบรมความรู้อยุธยา- ก.พ. 57
ศึกษา ปี 2557

3. โครงการกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในโรงเรียนชนบท
“โครงการส่งเสริมการอ่าน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ณ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1”
4. โครงการอบรมภาษารัสเซีย
สาหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 43

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ
-

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
พ.ค.-ธ.ค. 57

-

50,000 บาท

-

-

เงินทุนคณะฯ
30,000 บาท

8 ก.พ. 57

ก.ค. 57

-

-

เงินทุนคณะฯ
25,000 บาท

26 ก.ย. 57

ก.พ. – เม.ย. 57

-

-

เงินรายรับของ 15 ก.พ. –
โครงการฯ
19 เม.ย. 57
247,450.- บาท

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
การจัดโครงการ ภาควิชา TH
ยังไม่เสร็จสิ้น
อยู่ระหว่าง
ภาควิชา HI
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย
อยู่ระหว่าง
ภาควิชา LB
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

ภาควิชา WL
สาขาวิชา RS

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด
ในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ

5. โครงการอบรมภาษารัสเซีย
สาหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 44

พ.ค. – ก.ค. 57

-

-

6. โครงการอบรมภาษารัสเซีย
สาหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 45

ก.ย. – ต.ค. 57

-

-

7. โครงการอบรมภาษาสเปน
สาหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 41

ต.ค. – ธ.ค. 56

-

-

8. โครงการอบรมภาษาสเปน
สาหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 42

ก.พ. – เม.ย. 57

-

-

9. โครงการอบรมภาษาสเปน
สาหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 43

มิ.ย. – ส.ค. 57

-

-

10. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและนักศึกษา เรื่อง “Le
Français, pourquoi pas?”

ก.ค. 57

-

-

เงินรายรับของ
โครงการฯ
247,450.- บาท
เงินรายรับของ
โครงการฯ
247,450.- บาท
เงินรายรับของ
โครงการฯ
358,134 บาท
เงินรายรับของ
โครงการฯ
358,134 บาท
เงินรายรับของ
โครงการฯ
358,134 บาท
เงินทุนคณะฯ
38,600 บาท

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
24 พ.ค. –
19 ก.ค. 57
23 ส.ค. –
18 ต.ค. 57
5 ต.ค. –
14 ธ.ค. 56
1 ก.พ. –
12 เม.ย. 57
7 มิ.ย. –
16 ส.ค. 57
8 ก.ค.57

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ภาควิชา WL
สาขาวิชา RS
ภาควิชา WL
สาขาวิชา RS
ภาควิชา WL
สาขาวิชา SP
ภาควิชา WL
สาขาวิชา SP
ภาควิชา WL
สาขาวิชา SP
ภาควิชา WL
สาขาวิชา FR

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พันธกิจ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหาร
จัดการภายในคณะมนุษยศาสตร์เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด
ในแผน
โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
1. จานวนโครงการ
2. ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

5
3.51

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด
1. โครงการบอกสักวากลอนสด
(บูรณาการร่วมกับวิชา
THA 2106 ร้อยกรอง
และกิจกรรมนักศึกษา)

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
ม.ค. 57

2. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ธ.ค. 56
การเสวนาทางวิชาการเรื่อง
“การถ่ายทอดภาษาวรรณกรรม
และวัฒนธรรมไทยในต่างแดน”
3. โครงการ “การนาพุทธธรรม พ.ย. 56 –
มาใช้ในชีวิตประจาวัน”
ม.ค. 57
ภาค 2/2556

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ผลการดาเนินงาน

-

20,000 บาท

-

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
2 ก.ย. 57

-

30,000 บาท

-

24 ก.ค. 57

-

49,100 บาท

-

13 พ.ย. 56 –
6 ม.ค. 57

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
17,000 บาท
มษ. จัดโครงการ
ร่วมกับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในวงเงิน
20,000 บาท
27,810 บาท
มษ.

38,675.10 บาท ภาควิชา EN

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด
ในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
ก.พ. 57

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ

4. โครงการแลกเปลีย่ นภาษา
และวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น
กับมหาวิทยาลัยฮิเมจิดงเคียว
ครั้งที่ 3
5. โครงการ “เรียนรู้ทางสุนทรียะ” ม.ค. 57

-

-

เงินทุนคณะฯ
40,000 บาท

-

-

เงินทุนคณะฯ
30,000 บาท

6. โครงการ “เรียนรู้ศลิ ปพ.ค. 57
วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
จากพระพุทธรูป”
7. โครงการ “การนาพุทธธรรม ก.ค. – ก.ย. 57
มาใช้ในชีวิตประจาวัน”
ภาค 1/2557

-

-

เงินทุนคณะฯ
5,500 บาท

-

53,460 บาท

-

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
17 ก.พ. 57

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
อยู่ระหว่าง
ภาควิชา TH
ขั้นตอนการ
สาขาวิชา JP
เบิกจ่าย
ร่วมกับ ฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์
4 ก.พ. 57
เงินภาควิชา
ภาควิชา PY
ปรัชญา
1,500 บาท
8 – 16 พ.ค. 57 อยู่ระหว่าง
ภาควิชา PY
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย
4 ก.ค. –
อยู่ระหว่าง
ภาควิชา EN
15 ก.ย. 57
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พันธกิจ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะ
มนุษยศาสตร์เป็นที่ยอมรับในภูมภิ าคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
 รอบ 6 เดือน
กลยุทธ์ 4 พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิตตามอัตลักษณ์
 รอบ 12 เดือน
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
ค่าเป้าหมาย
รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เดือน/ปี
และชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วดั
ของเป้าหมายตัวชี้วัด
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ที่จะดาเนินการ
ในแผน
การปฏิบัติ
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ
วัน/เดือน/ปี
เบิกงบประมาณจ่าย
โครงการ/กิจกรรม
ราชการ
ที่ดาเนินการ
จริง
2. โครงการพัฒนาวิชาการ
1. โครงการ “อบรมภาษา
ปีงบประมาณ 2557
20,500 บาท
1 – 26 ก.ย. 57
อยู่ระหว่างขั้นตอน โครงการที่ 1-9
สู่ความเป็นอาเซียน
และวัฒนธรรมลาวเบื้องต้น”
การเบิกจ่าย
คณะมนุษยศาสตร์
1. จานวนโครงการ
11
รุ่นที่ 2
ร่วมกับฝ่ายวิชาการ
2. ร้อยละของการบรรลุ
80
2. โครงการ “อบรมภาษาจีนเพือ่ การ ปีงบประมาณ 2557
42,375 บาท
3 – 26 ก.ย. 57
อยู่ระหว่างขั้นตอน คณะรัฐศาสตร์
เป้าหมายของแผนเตรียม
คณะนิติศาสตร์
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ 3”
การเบิกจ่าย
ความพร้อมสู่การเป็น
คณะบริหารธุรกิจ
รุ่นที่ 1
ประชาคมอาเซียน
3. โครงการ “อบรมภาษาจีนเพือ่ การ ปีงบประมาณ 2557
20,500 บาท
2 – 26 ก.ย. 57
อยู่ระหว่างขั้นตอน คณะวิทยาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระดับ 2”
การเบิกจ่าย
คณะศึกษาศาสตร์
รุ่นที่ 2
4. โครงการ “อบรมภาษาและ
ปีงบประมาณ 2557
20,500 บาท
8 – 30 ก.ย. 57
อยู่ระหว่างขั้นตอน คณะศิลปศาสตร์
คณะสื่อสารมวลชน
วัฒนธรรมเวียดนามเบือ้ งต้น” รุ่นที่
การเบิกจ่าย
คณะพัฒนา3
5. โครงการ “อบรมภาษาและ
ปีงบประมาณ 2557
20,500 บาท
3 – 25 ก.ย. 57
อยู่ระหว่างขั้นตอน ทรัพยากรมนุษย์
และคณะ
วัฒนธรรมมาเลเซียเบื้องต้น” รุ่นที่
การเบิกจ่าย
วิศวกรรมศาสตร์
3
6. โครงการ “อบรมภาษา
ปีงบประมาณ 2557
20,500 บาท
2 – 26 ก.ย. 57
อยู่ระหว่างขั้นตอน
และวัฒนธรรมพม่า (เมียนมา)
การเบิกจ่าย
เบื้องต้น” รุ่นที่ 3

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด
ในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
การปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด
7. โครงการ “อบรมภาษา
และวัฒนธรรมเขมรเบื้องต้น”
รุ่นที่ 3
8. โครงการ “อบรมภาษาเกาหลี” รุ่นที่
3
9. โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 3
10. โครงการประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติด้านภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศครั้งที่ 2
11. โครงการนักศึกษาที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
12. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
ภาษาเยอรมันระหว่างประเทศไทย
และประเทศเวียดนาม
13. โครงการการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาและบัณฑิต ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์
ในตลาดแรงงาน AEC

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2557

-

20,500 บาท

-

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
3 – 25 ก.ย. 57

ปีงบประมาณ 2557

-

20,500 บาท

-

3 – 25 ก.ย. 57

ปีงบประมาณ 2557

-

20,500 บาท

-

2 – 25 ก.ย. 57

ธ.ค. 57

-

-

ต.ค.56 – ก.ย.57

-

63,300 บาท

เม.ย. – มิ.ย. 57

ส.ค. 57

งบคลัง

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบรายได้

-

เงินทุนคณะฯ
183,400 บาท

72,000 บาท

-

งบอื่น ๆ

-

เบิกงบประมาณจ่าย
จริง
อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย
อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย
อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

29 พ.ย. –
1 ธ.ค.56

อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย

ภาควิชา WL
สาขา GN

-

13 ส.ค. 57

18,000 บาท

ภาควิชา EN

-

เม.ย. – มิ.ย. 57

72,000 บาท

ภาควิชา WL
สาขา GN

26 ส.ค. 57

อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย

ภาควิชา LB

เงินทุนคณะฯ
21,900 บาท

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด
ในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด
14. โครงการพัฒนาวิชาการสู่
ความเป็นอาเซียน อาจารย์
แลกเปลีย่ นสอนภาษาฝรั่งเศส
และศึกษาวิจัยจัดทาตารา
ภาษาโปรตุเกสเบื้องต้น

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
เม.ย. 57

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ
-

34,000 บาท

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

-

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
3-26 เม.ย. 57

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
28,300 บาท
ภาควิชา WL

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พันธกิจ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายใน
คณะมนุษยศาสตร์เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
 รอบ 6 เดือน
กลยุทธ์ 4 พัฒนามาตรฐานหรือคุณภาพของผลผลิต
 รอบ 12 เดือน
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
ค่าเป้าหมาย
รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
เดือน/ปี
และชื่อตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ของเป้าหมายตัวชี้วัด
ของโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ที่จะดาเนินการ
ในแผน
การปฏิบัติ
โครงการ/
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ
วัน/เดือน/ปี
เบิกงบประมาณ
ราชการ
กิจกรรม
ที่ดาเนินการ
จ่ายจริง
4. โครงการพัฒนานักศึกษา
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
มิ.ย. 57
10,000 บาท
7 ก.ค. 57
10,000 บาท
โครงการที่ 1-4
และศิษย์เก่าตาม
ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการ
อัตลักษณ์ และ TQF
ฝ่ายกิจการ
2. โครงงานบายศรีสู่ขวัญ
มิ.ย. 57
5,000 บาท
7 ก.ค. 57
1,500 บาท
1. จานวนโครงการ
8
นักศึกษาร่วมกับ
นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2. ค่าเฉลี่ยระดับความ3.51
ตัวแทนนักศึกษา
2557
พึงพอใจของผู้เข้าร่วม
คณะฯ
3. โครงงานภาษาและวัฒนธรรม
ก.ค. 57
15,000 บาท
24 ก.ย. 57
15,000 บาท
โครงการ
ชมรมนักศึกษา
อาเซียน
3. ค่าเฉลี่ยระดับ
3.51
4. โครงงานเทเบิลเทนนิสสัมพันธ์
ส.ค. 57
15,000 บาท
30 ก.ย. 57
15,000 บาท
ผลสัมฤทธิ์ของ
เครือข่าย
การนาไปใช้ประโยชน์
5. โครงงาน ส่งเสริมการอ่านเพื่อการ ก.ย. 57
5,000 บาท
5-7 ก.ย. 57
5,000 บาท
ภาควิชา LB
เรียนรู้ตลอดชีวิต (สมทบ)
6. โครงการ “บูชาพ่อขุน
ม.ค. 57
เงินทุนคณะฯ
ไม่ได้จัดโครงการ ภาควิชา PY
รู้คุณอาจารย์ สื่อสารความรู้
30,000 บาท
สู่การปฏิบัติ”
7. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ธ.ค. 56
เงินทุนคณะฯ 7 ก.พ. 57
อยู่ระหว่างขั้นตอน ภาควิชา HI
นักศึกษาการเสวนาเรื่อง “พระ
7,100 บาท
การเบิกจ่าย
วิหาร อดีต ปัจจุบัน อนาคต”

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด
ในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
8. โครงงานกิจกรรมนักศึกษาระดับ ธ.ค. 56
บัณฑิตศึกษา “เทคนิคการเขียน
บทความวิจัย/บทความ
วิชาการ”
9. โครงการ “ภาษาตะวันตก
ธ.ค. 56
สัมพันธ์”
10. โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษ ก.พ. 57
เพื่ออาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่าคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง รุ่นที่
1”
11. โครงการเทคนิคการตอบ
ก.พ. 57
ข้อสอบกระบวนวิชาเขียน
ภาษาอังกฤษ (ENG 2401, ENG
2402, ENG 3401, ENG 4401)
12. โครงงานนักศึกษา เรื่อง “สืบ เม.ย. 57
สานประเพณีสงกรานต์”
13. โครงการปาฐกถาพิเศษเรื่อง
เม.ย. 57
“วิวัฒนาการของประชาธิปไตย
ไทย”
14. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ เม.ย. 57
จริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
4 ม.ค. 57

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
อยู่ระหว่างขั้นตอน สานักงาน
การเบิกจ่าย
บัณฑิตศึกษา
อยู่ระหว่างขั้นตอน ภาควิชา WL
การเบิกจ่าย
อยู่ระหว่างขั้นตอน ภาควิชา EN
การเบิกจ่าย

-

-

เงินทุนคณะฯ
15,000 บาท

-

-

20 ธ.ค. 56

-

-

เงินทุนคณะฯ
25,800 บาท
เงินทุนคณะฯ
32,550 บาท

-

-

เงินทุนคณะฯ
12,050 บาท

5 ก.พ. 57

-

-

-

-

เงินทุนคณะฯ
15,000 บาท

30 เม.ย. 57

อยู่ระหว่างขั้นตอน คณะกรรมการ
การเบิกจ่าย
สถานศึกษา 3D

-

-

เงินทุนคณะฯ
15,000 บาท

30 เม.ย. 57

อยู่ระหว่างขั้นตอน คณะกรรมการ
การเบิกจ่าย
สถานศึกษา 3D

-

3 -7 ก.พ. 57

22 เม.ย. 57

อยู่ระหว่างขั้นตอน ภาควิชา EN
การเบิกจ่าย
-

ภาควิชา TH

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด
ในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด
15. โครงการจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาและ
สิ่งเสพติด
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรู้เบื้องต้นในการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล
ข้อมูลการวิจัย
17. โครงการ “มนุษยศาสตร์รวม
ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม และประกัน
คุณภาพการศึกษาสาหรับ
นักศึกษา”

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
เม.ย. – พ.ค. 57

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
28 เม.ย. –
2 พ.ค. 57

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
อยู่ระหว่างขั้นตอน คณะกรรมการ
การเบิกจ่าย
สถานศึกษา 3D

-

-

เงินทุนคณะฯ
3,000 บาท

ส.ค. 57

-

-

เงินทุนคณะฯ
29,200 บาท

25 ส.ค. 57

อยู่ระหว่างขั้นตอน ภาควิชา SO
การเบิกจ่าย

ก.ย. 57

-

-

เงินงบประมาณ
โครงการฯ
298,000 บาท

20-21 ก.ย. 57

อยู่ระหว่างขั้นตอน โครงการศิลปการเบิกจ่าย
ศาสตรบัณฑิต
ภาคพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พันธกิจ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร
จัดการภายในคณะมนุษยศาสตร์เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ์ 5 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด
ในแผน
โครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
1. จานวนโครงการ
2. ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
3. ค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นของ
การนาไปใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ
3
3.51
3.51

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด
1. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการจัดทา
รายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)
2. โครงการประชุมบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้”

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
ต.ค. 56

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
2 ต.ค. 56

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

-

-

เงินทุนคณะฯ
33,800 บาท

พ.ย. 56

-

-

เงินทุนคณะฯ
40,000 บาท

7 พ.ย. 56

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

สานักงานเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตร์

พ.ย. 56

-

-

4 พ.ย. 56

ธ.ค. 56

-

-

เงินทุนคณะฯ
28,000 บาท
เงินทุนคณะฯ
36,200 บาท

อยู่ระหว่างขั้นตอน
การเบิกจ่าย
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

สานักงานบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

16 ธ.ค. 56

คณะกรรมการจัดการ
ความรู้และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด
ในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
เม.ย. 57

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
1 เม.ย. 57

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

5. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4”
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เม.ย. 57
เรื่อง “การบูรณาการพันธกิจ 3
ด้านกับการจัดการเรียนการ
สอน การเขียนและประเมินผล
โครงการ”
7. โครงการฝึกอบรมเรื่อง
พ.ค. 57
“การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน”

-

-

เงินทุนคณะฯ
30,200 บาท

คณะกรรมการวิชาการ

-

-

เงินทุนคณะฯ
44,500 บาท

3 เม.ย. 57

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
มษ.
และคณะ บธ.

-

-

เงินทุนคณะฯ
32,000 บาท

27 พ.ค. 57

คณะกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร

8. โครงการสัมมนาบุคลากรเรื่อง
“สร้างบัณฑิตไทยอย่างไร ให้
ก้าวไกลสู่อาเซียน”
9. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน
ตาราให้น่าอ่าน รุ่นที่ 1”
10. โครงการศึกษาดูงาน
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
(เขตบริหารพิเศษ ฮ่องกง
มาเก๊า และจูไห่)

มิ.ย. 57

-

-

เงินทุนคณะฯ
149,000 บาท

14 – 15
มิ.ย. 57

มิ.ย. 57

-

-

เงินทุนคณะฯ
17,500 บาท

24 มิ.ย. 57

มิ.ย. 57

-

-

เงินทุนคณะฯ
696,000 บาท

5 – 9 มิ.ย. 57

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด
ในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด
11. โครงการสัมมนาเรื่อง
“การเสริมสร้างความรู้
ในการปฏิบัติงานด้าน
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่”
12. โครงการประชุมเสนอผลงาน
วิชาการและวิจัย สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 8

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
ก.ค. 57

ก.ย. 57

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ
-

-

120,000 บาท เงินทุนคณะฯ
131,000 บาท

-

เงินทุนคณะฯ
26,500 บาท

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
18 - 20 ก.ค. 57

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
งบรายได้
คณะมนุษยศาสตร์
119,901.10 บาท
เงินทุนคณะ
12,519 บาท

24 ก.ย. 57

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

คณะกรรมการวิชาการ
และคณะกรรมการวิจัย

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พันธกิจ 3 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด
ในแผน
1. โครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
1. จานวนโครงการ
2. ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

1
3.51

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม

1. โครงการวางระบบเครือข่าย
ต.ค. 56 –
สื่อสารคอมพิวเตอร์ อาคาร ศรี ก.ย. 57
จุฬาลักษณ์
2. โครงการกิจกรรมทางวิชาการ ก.ย. 57
วันมนุษยศาสตร์
ปี 2557 เรื่อง “การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในยุคสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้”

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ
-

951,230 บาท

-

-

-

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
ต.ค. 56 –
ก.ย. 57

เงินทุนคณะฯ 29-30 ก.ย. 57
9,600 บาท

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เบิก
งบประมาณ
จ่ายจริง
อยู่ระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์
ดาเนินโครงการ
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

ภาควิชา LB

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พันธกิจ 4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา
กลยุทธ์ 7 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด
ในแผน
1. โครงการผลิตผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์และนักวิจัย
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
1. จานวนผลงานวิจัย

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

3

รายละเอียดชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
ธ.ค. 56 –
ธ.ค. 57

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
17 ธ.ค. 56 –
16 ธ.ค. 57

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
อยู่ระหว่างดาเนิน PD. Dr. Salifou
โครงการ
Traoré

1.โครงการวิจัยเรื่อง “Translation,
interkulturelle
Kommunikation and Deutsch
als Fremdsprache.
Zugriffe,
Anwendungsmöglichkeiten,
Curriculare überlegungen”
2. โครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์
ม.ค. 57 –
หลักไตรสิกขาเพื่อความสมดุลใน ม.ค. 58
ชีวิตสาหรับผู้สูงวัย”

-

78,960 บาท

-

-

-

27 ม.ค. 57 –
26 ม.ค. 58

อยู่ระหว่างดาเนิน ผศ.ดร.อุดมพร
โครงการ
ชั้นไพบูลย์

3. โครงการวิจัยเรื่อง
“พระพุทธศาสนากับ
ความมั่นคงของชาติ”
4. โครงการวิจัย เรื่อง “ความ
ตระหนักเชิงวัจน ปฏิบัติศาสตร์ใน
การใช้คาแสดงความสุภาพ
“chotto” ในภาษาญี่ปุ่นชาวไทย”

ม.ค. 57 –
ม.ค. 58

-

งบรายได้มร.
21,040 บาท
สถาบันวิจัยฯ
57,920 บาท
72,360 บาท

-

27 ม.ค. 57 –
26 ม.ค. 58

อยู่ระหว่างดาเนิน รศ.วิโรจน์
โครงการ
นาคชาตรี

ม.ค. 57 –
ม.ค. 58

-

86,950 บาท

-

27 ม.ค. 57 –
26 ม.ค. 58

อยู่ระหว่างดาเนิน อ.ปรีดา
โครงการ
เมธีภาคยางกูร

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด
ในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด
5. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษา
แนวทางการสอนดัชนีปริจเฉท
ภาษาสเปนแก่นักศึกษาวิชา
ภาษาสเปน มหาวิทยาลัย
รามคาแหง”
6. โครงการวิจัย เรื่อง “สภาพการ
ปฏิบัติและปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนกระบวนวิชา
ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน
และศัพท์จาเป็นใน
ชีวิตประจาวัน (ENG 1001)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง”
7. โครงการวิจัย เรื่อง “สภาพการ
ปฏิบัติและปัญหา
การจัดการเรียนการสอน
กระบวนวิชาการอ่าน
เอาความภาษาอังกฤษ
(ENG 2001) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
8. โครงการวิจัย เรื่อง “รูปแบบ
ฉันทลักษณ์และเนื้อหาแนวคิด
ของกวีนิพนธ์รอบสุดท้ายรางวัล
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
แห่งอาเซียน ประจาปี 2556”

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
ม.ค. 57 –
ม.ค. 58

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
27 ม.ค. 57 –
26 ม.ค. 58

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
อยู่ระหว่างดาเนิน อ.ดร.ไพรริน สิมมา
โครงการ

อยู่ระหว่างดาเนิน รศ.นภาจรี
โครงการ
นาควัชระ
อ.ดร.แก้วกัลยา
อภัยบัณฑิตกุล
รศ.อัจฉรา
ไล่สัตรูไกล
อ.พัชรี ศรีสังข์
อยู่ระหว่างดาเนิน ผศ.ทิพอุษา
โครงการ
ศรีเพริศ
ผศ.คนึงนิตย์
จันทุรัตน์
รศ.ดร.ธัญญารัตน์
ปาณะกุล

-

78,240 บาท

-

มี.ค. 57 –
มี.ค. 58

-

77,160 บาท

-

12 มี.ค. 57 –
11 มี.ค. 58

มี.ค. 57 –
มี.ค. 58

-

77,160 บาท

-

12 มี.ค. 57 –
11 มี.ค. 58

ม.ค. 57 –
ม.ค. 58

-

89,280 บาท

-

22 ม.ค. 57 –
21 ม.ค. 58

อยู่ระหว่างดาเนิน รศ.บุปผา บุญทิพย์
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด
ในแผน

2. ร้อยละของจานวน
บทความผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ที่แล้วเสร็จ และ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ต่ออาจารย์และ
นักวิจัย

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

10

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด
9. โครงการวิจัย เรื่อง
“การวิเคราะห์นวนิยายจาก
สัมผัสเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นไทย
ในฐานะวรรณกรรมวิจัย”
1. บทความเรื่อง เนื้อหา
ด้านสังคมและ วัฒนธรรม
เม็กซิกัน: การผนวกและ
การจัดการเนื้อหาด้านสังคม
และวัฒนธรรมเม็กซิกันใน
หลักสูตรวิชาภาษาสเปน
2. บทความเรื่อง ความพยายาม
เข้าถึงสังคมและวัฒนธรรมไทย
เพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนข้ามวัฒนธรรม
ในบริบทมหาวิทยาลัยไทย
3. บทความเรื่อง จินตภาพ
ของไฟในนวนิยายเรื่อง
เลอ ดิยาบล์ โอ กอร์ป
ของแรย์มงด์ ราดิเกต์
4. บทความเรื่อง พัฒนาการของ
การซ้าที่ใช้เครื่องหมายไม้ยมก
(ๆ) ในภาษาไทย

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
มิ.ย. 57 –
มิ.ย. 58

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
มิ.ย. 57 –
มิ.ย. 58

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
อยู่ระหว่างดาเนิน
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

-

94,800 บาท

-

ผศ.ดร. สายวรุณ
น้อยนิมิตร

ก.ค. – ธ.ค. 56

-

-

-

ก.ค. – ธ.ค. 56

วารสารรามคาแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2

อ. ดร. โอฬาร
พฤติศรัณยนนท์

ก.ค. – ธ.ค. 56

-

-

-

ก.ค. – ธ.ค. 56

วารสารรามคาแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2

Ms. Cristina
González Velasco

ก.ค. – ธ.ค. 56

-

-

-

ก.ค. – ธ.ค. 56

วารสารรามคาแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2

อ. พุฒิตา สงวนไทร

ก.ค. – ธ.ค. 56

-

-

-

ก.ค. – ธ.ค. 56

วารสารรามคาแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2

อ. ณัฐวรรณ ชั่งใจ

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิตและชื่อตัวชี้วัด
ในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
ก.ค. – ธ.ค. 56

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ

ผลการดาเนินงาน

-

-

-

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
ก.ค. – ธ.ค. 56

ก.ค. – ธ.ค. 56

-

-

-

ก.ค. – ธ.ค. 56

ม.ค. – มิ.ย. 57

-

-

-

ม.ค. – มิ.ย. 57

8. บทความเรื่อง การประเมินงาน ม.ค. – มิ.ย. 57
แปลในการเรียนการสอน

-

-

-

ม.ค. – มิ.ย. 57

9. บทความเรื่อง ลักษณะคาซ้าใน ม.ค. – มิ.ย. 57
ภาษาจีนแต้จิ๋ว

-

-

-

ม.ค. – มิ.ย. 57

10. บทความเรื่อง บทวิจารณ์
หนังสือสระมรกต

-

-

-

ม.ค. – มิ.ย. 57

5. บทความเรื่อง การประเมินการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปนุ่ ของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง
6. บทความเรื่อง บทวิจารณ์
หนังสือ หัวใจห้องที่ห้า
7. บทความเรื่อง หน้าที่ของ
คาว่า “ซึ่ง” ในระดับปริจเฉท

ม.ค. – มิ.ย. 57

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เบิกงบประมาณจ่าย
จริง
วารสารรามคาแหง ผศ. ดร. พจนี
ฉบับมนุษยศาสตร์ ศิริอกั ษรสาสน์
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
วารสารรามคาแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
วารสารรามคาแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1
วารสารรามคาแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1
วารสารรามคาแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1
วารสารรามคาแหง
ฉบับมนุษยศาสตร์
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1

รศ. ทวีศักดิ์
ปิ่นทอง
อ. ดร. ไพรริน สิมมา
อ. ดร. ศศิ
อินทโกสุม
รศ. เสาวภาคย์
วรลัคนากุล
รศ. บุปผา บุญทิพย์

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พันธกิจ 1 สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชน ในลักษณะ
การศึกษาเพื่อปวงชน รวมถึงประชากรในภูมิภาคอาเซียน และชนกลุ่มน้อยทุกฝ่ายให้มีความรู้คู่คุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของประเทศ
กลยุทธ์ 8 สนับสนุนการบริการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด
ในแผน
โครงการความร่วมมือ
หรือให้บริการวิชาการ
กับองค์กร ประชาชน หรือ
นักศึกษาในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
1. จานวนโครงการ
ความร่วมมือหรือ
ให้บริการในเขต
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2. ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด
1. โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรม
ชายแดนใต้

1

3.51

2. โครงการ “เรียนรู้ภาษา
ผ่านกีฬา”

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
ธ.ค. 56

มิ.ย. 57

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ
-

-

-

-

ผลการดาเนินงาน

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
เงินทุนภาควิชา 28 ธ.ค. 56
ปรัชญา
50,000 บาท
เงินทุนคณะฯ
40,000 บาท

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
เงินทุนภาควิชา
ปรัชญา
12,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ภาควิชา PY

24 – 27 มิ.ย. 57 อยู่ระหว่างขั้นตอน ภาควิชา TH
การเบิกจ่าย
สาขาวิชา ML

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พันธกิจ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด
ในแผน
โครงการความร่วมมือ
จัดการเรียนการสอน
กับองค์กรท้องถิ่น
หรือภาครัฐ/เอกชน
และต่างประเทศ
1. จานวนโครงการ
ความร่วมมือ
จัดการเรียน
การสอน
2. ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

1

3.51

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
พ.ค. 57

1. โครงการข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรามคาแหงกับ
สถาบัน INALCO ประเทศ
ฝรั่งเศส
2. โครงการความร่วมมือ
ส.ค. 57
ทางวิชาการระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก
และกิจการต่างประเทศ
3. โครงการประชุมวิชาการ
ส.ค.
นานาชาติร่วมเกาหลีศึกษา-ไทย
ศึกษา

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
12 – 18
พ.ค. 57

-

84,000 บาท

เงินทุนคณะฯ
96,320 บาท

-

-

-

26 ส.ค. 57

-

-

เงินทุนคณะฯ
50,000 บาท

29 ส.ค. 57

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

คณะมนุษยศาสตร์

-

คณะมนุษยศาสตร์

อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย

คณะมนุษยศาสตร์

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พันธกิจ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
และชื่อตัวชี้วัด
ในแผน
โครงการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการและประชาชน
แสดงความคิดเห็นและร่วม
ติดตามผลการรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR)
1. จานวนกิจกรรม
รับผิดชอบต่อสังคม
2. ค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นต่อการจัด
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

1
3.51

รายละเอียดชื่อโครงการ/
กิจกรรมของเป้าหมายตัวชี้วัด
1. โครงการ “ชุมชนรามฯ
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
และสร้างเสริมสุขภาพ”
การบรรยายเรื่อง “ผลกระทบ
ของยาเสพติดต่อชีวิต
และครอบครัว”

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/
กิจกรรม
พ.ค. 57

 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน
งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง
งบรายได้
งบอื่น ๆ
-

21,000 บาท

-

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
15 พ.ค. 57

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง
อยู่ระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์
ขั้นตอนการ
และ
เบิกจ่าย
คณะนิติศาสตร์

การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.1.1 กากับติดตามให้หลักสูตร
- รายงานผลการดาเนินงานประจาหลักสูตร ภาค 1/57
- รายงานผลการดาเนินงานประจาหลักสูตร ภาค ๒/57
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
1.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ คี ุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
(เฉพาะปริญญาโท)
1.4.1 สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5.1 การบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นกั ศึกษา
1.5.2 บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

มิ.ย. 58

พ.ค 58

เม.ย. 58

มี.ค. 58

ก.พ. 58

ม.ค. 58

ธ.ค. 57

พ.ย. 57

ต.ค. 57

ก.ย. 57

ส.ค. 57

ก.ค. 57

องค์
ประกอบที่
1

กิจกรรม

รายงานการประเมินแผนการดาเนินงานรายองค์ประกอบ ประจาปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558) คณะมนุษยศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผล
บรรลุ 
ไม่บรรลุ x

ผู้รับผิดชอบ

จานวนครั้ง

2 ครั้ง

2



รมษ.ว./
ภาควิชา

จานวน
ร้อยละ

25

33.76



รมษ.บ./กจ.

จานวน
ร้อยละ

45

48.72



รมษ.บ./กจ.

จานวน
ร้อยละ

10

-89.88



ผอ.บัณฑิต

ระดับความ
พึงพอใจ
จานวน
ช่องทาง

3.51

4.64



5 ช่องทาง

5



รมษ.นศ./
งบศ./อ.ปจ.
รมษ.นศ./
งบศ.

งบประมาณ

หมายเหตุ

ต้องไม่เกิน
ร้อยละ10

Facebook,
บอร์ด,เสียง
ตามสาย,แผ่น
พัน,เว็บไซต์
มษ.

มิ.ย. 58

พ.ค 58

เม.ย. 58

มี.ค. 58

ก.พ. 58

ม.ค. 58

ธ.ค. 57

พ.ย. 57

ต.ค. 57

ก.ย. 57

ส.ค. 57

ก.ค. 57

องค์
ประกอบที่

กิจกรรม

รายงานการประเมินแผนการดาเนินงานรายองค์ประกอบ ประจาปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558) คณะมนุษยศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผล
บรรลุ 
ไม่บรรลุ x

ผู้รับผิดชอบ

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6.1 การจัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จานวนครั้ง

1 ครั้ง

1



รมษ.นศ./นศ.
ชมรม

จานวน
กิจกรรม

2กิจกรรม

12



รมษ.นศ.

จานวน
ช่องทาง
จานวนครั้ง

2
ช่องทาง
1 ครั้ง

2



จานวน
โครงการ

1
โครงการ

4

รมษ.ว./
คกก.วิจัย
รมษ.ว./
คกก.วิจัย
รมษ.ว./
คกก.วิจัย

จานวนเงิน

๒๕,000
บาท/คน

5,621.44

ค่าถ่วง
น้าหนัก

3.51

2.89

จานวนชุด

1 ชุด

1

1.6.2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

2

3

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ
การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
2.1.1 เผยแพร่จรรยาบรรณนักวิจัย
2.1.2 จัดการประชุมวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ครั้งที่8)
2.1.3 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย การสร้างขวัญ
และกาลังใจตลอดจนยกย่องผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.2.1 จานวนเงินวิจัย
2.2.1.1 เงินทุนมหาวิทยาลัย 560,844
2.2.1.2 เงินทุนภายนอก 80,000
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.3.1 ผลงานวิชาการ วิจัย และตาราต่ออาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

1




x

รมษ.ว./
คกก.วิจัย

x

รมษ.ว./
คกก.วิจัย



รมษ.นผ.

งบประมาณ

หมายเหตุ

3.1.3 จัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการแก่
สังคม
3.1.4 จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
4

5

มิ.ย. 58

พ.ค 58

เม.ย. 58

มี.ค. 58

ก.พ. 58

ม.ค. 58

ธ.ค. 57

พ.ย. 57

ต.ค. 57

ก.ย. 57

ส.ค. 57

ก.ค. 57

องค์
ประกอบที่

รายงานการประเมินแผนการดาเนินงานรายองค์ประกอบ ประจาปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) คณะมนุษยศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผล
บรรลุ 
ไม่บรรลุ x
3.1.2 จัดทาแผนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
จานวนแผน
1 แผน
1

จานวนแผน

1 แผน

1

จานวน
โครงการ

2
โครงการ

12

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

จานวนชุด

1 ชุด

1

4.1.2 จัดทาแผนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

จานวนแผน

1 แผน

1

จานวน
ช่องทาง

2
ช่องทาง

2

จานวนแผน

1 แผน

1



2 ช่องทาง

2



5.1.3 กาหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ

จานวน
ช่องทาง
จานวนครั้ง

1 ครั้ง

1



5.1.4 จัดทารายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายไตรมาส

จานวนครั้ง

3 ครั้ง

3



จานวนครั้ง

2 ครั้ง

2

4.1.3 การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพัธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
5.1.1 จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558
5.1.2 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2558

5.1.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง










ผู้รับผิดชอบ
รมษ.นผ.
รมษ.นผ.
รมษ.นผ.

รมษ.ส.
รมษ.ส.
รมษ.ส.

รมษ.นผ./
ภาควิชา
รมษ.นผ./
ภาควิชา
รมษ.นผ./
งนผ./งคพ.
รมษ.นผ./
งนผ./งคพ.
คมษ./รมษ.บ.

งบประมาณ

หมายเหตุ

5.1.7 ประเมินผู้บริหาร

มิ.ย. 58

พ.ค 58

เม.ย. 58

มี.ค. 58

ก.พ. 58

ม.ค. 58

ธ.ค. 57

พ.ย. 57

ต.ค. 57

ก.ย. 57

ส.ค. 57

ก.ค. 57

องค์
ประกอบที่

รายงานการประเมินแผนการดาเนินงานรายองค์ประกอบ ประจาปีการศึกษา 2557 (กรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558) คณะมนุษยศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผล
บรรลุ 
ไม่บรรลุ x
จานวนครั้ง
1 ครั้ง
1

5.1.6 จัดการประชุมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปยังบุคลากรทุกระดับ

ผูร้ ับผิดชอบ
รมษ.บ.

จานวนครั้ง

1 ครั้ง

1



รมษ.บ.



รมษ.บ.

5.1.8 ประชุมกรรมการประจาคณะเพื่อติดตามและประเมินผล
การดาเนินงาน
5.1.9 กาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้

จานวนครั้ง

1 ครั้ง

1

จานวนเรื่อง

2 เรื่อง

2

5.1.10 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

จานวนแผน

1 แผน

1



5.1.11 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าฝึกอบรม/สัมมนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ
5.1.12 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าฝึกอบรม/สัมมนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
5.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
5.2.2 แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ

100

100



คกก.จัดการ
ความรู้
รมษ.บ./
รมษ.ว.
รมษ.ว./กจ.

50

50



รมษ.ว./กจ.

จานวนชุด
จานวนแผน

1 ชุด
1 แผน

1
1



รมษ.ป.
รมษ.ป.

5.2.3 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2556 (รอบสอง)
5.2.4 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2557 (รอบแรก)
5.2.5 โครงการให้ความรูแ้ ก่บุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ระดับ
คุณภาพ
ระดับ
คุณภาพ
จานวน
โครงการ

ระดับดี

3.88
ดี
2.96
พอใช้
1



ตัวชี้วัดทั้งหมด 37 ตัวชี้วัด บรรลุ 34 ตัวชีว้ ัด ไม่บรรลุ 3 ตัวชี้วัด

ระดับดี
1
โครงการ





x


รมษ.ป.
รมษ.ป.
รมษ.ป.

งบประมาณ

หมายเหตุ

ภาคผนวก ค
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก (ที่ผ่านมา)

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ประจาปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา

ช่วงเวลาที่ประเมิน

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ผลการประเมิน

คะแนน
ประเมิน

2546

16-18 พ.ย. 47

ผู้ประเมินฯ ภายใน

3.75

5.00

2547

25-27 ก.ค. 48

ผู้ประเมินฯ ภายใน

3.66

5.00

2548

4-6 ก.ค. 49

ผู้ประเมินฯ ภายใน

3.91

5.00

2549 (1)
2549 (2)

5-7 มิ.ย. 50
6 ก.ค.-10 ส.ค. 50

2550

24-26 มิ.ย. 51

2551

1 – 3 ก.ค. 52

2552
2553 (1)
2553 (2)
2554 (1)
2554 (2)
2554

6-8 ก.ค. 53
24-26 พ.ย. 53
12-14 ก.ค. 54
20-22 ธ.ค. 54
5 – 7 มิ.ย. 55
17 ส.ค. 55

ผู้ประเมินฯ ภายใน
4.57
ผู้ประเมินฯ ภายนอก
3.76
(สมศ.)
ผู้ประเมินฯ ภายใน
2.24*
(ประธานฯ เป็นกรรมการ
ภายนอก)
คณะผู้ประเมินคุณภาพ
2.53 (สกอ.)
ภายใน (ประธานฯ เป็น
กรรมการภายนอก)
2.60 (ม.ร.)
คณะผู้ประเมินคุณภาพ
2.71 (สกอ.)
ภายใน (ประธานฯ เป็น
กรรมการภายนอก)
4.42 (ม.ร.)
คณะผู้ประเมินคุณภาพ
2.70 (สกอ.)
ภายใน (ประธานฯ เป็น
กรรมการภายนอก)
2.61 (ม.ร.)
คณะผู้ประเมินคุณภาพ
3.84 (สกอ.)
ภายใน (ประธานฯ เป็น
กรรมการภายใน)
3.06 (ม.ร.)
คณะผู้ประเมินคุณภาพ
3.77 (สกอ.)
ภายใน (ประธานฯ เป็น
กรรมการภายใน)
2.81 (ม.ร.)
คณะผู้ประเมินคุณภาพ
4.50 (สกอ.)
ภายใน (ประธานฯ เป็น
กรรมการภายใน)
4.28 (ม.ร.)
คณะผู้ประเมินคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 1-11 = 3.70
ภายนอก (สมศ.)
ตัวบ่งชี้ 1-18 = 4.07

5.00
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ปีการศึกษา

ช่วงเวลาที่ประเมิน

2555 (1)

26-28 ธ.ค. 55

2555 (2)
2556 (1)
2556 (2)
2557 (1)

17-19 ก.ค. 56
27-29 พ.ย. 56
16-17 ก.ค. 57
16-17 มี.ค. 58

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น
กรรมการภายใน)
คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น
กรรมการภายใน)
คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น
กรรมการภายใน)
คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายนอก สกอ. (ประธานฯ
เป็นกรรมการภายนอก)
คณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน (ประธานฯ เป็น
กรรมการภายใน)

ผลการประเมิน
4.05 (สกอ.)

คะแนน
ประเมิน
5.00

3.24 (ม.ร.)
4.79 (สกอ.)

5.00
5.00

4.42 (ม.ร.)
2.96 (สกอ.)

5.00
5.00

2.76 (ม.ร.)
3.74 (สกอ.)

5.00
5.00

3.88 (ม.ร.)
2.92 (สกอ.)

5.00
5.00

ภาคผนวก ง
เอกสารการติ ดตามประเมิ นผลต่ าง ๆ ของหน่ วยงาน เช่ น แบบส ารวจเรื่ องแบบประเมิ น
ผู้บริหาร/แบบประเมินการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา/แบบประเมินการใช้บริการรับ
คาปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/แบบประเมินการใช้บริการการศึกษาหน่วยทะเบียน
และประเมินผล/แบบสอบถาม“ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง/แบบส ารวจภาวะการมี ง านท าของบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
รามคาแหง

แบบประเมินคณบดี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คาชี้แจง
แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคณบดี เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา
******************************************************************************

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
โปรดทาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความเป็นจริงสาหรับตัวท่าน
ชื่อผู้ประเมิน........................................................................................................................
อาชีพ............................................................ตาแหน่ง..........................................................
สถานที่ทางาน......................................................................................................................
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
ระดับคุณภาพ
๕ หมายถึง ดีมาก
๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดีมาก
๔ หมายถึง ดี
๓.๕๑ – ๔.๕๐
ดี
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒.๕๑ – ๓.๕๐
ปานกลาง
๒ หมายถึง พอใช้
๑.๕๑ – ๒.๕๐
พอใช้
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุง
๑.๐๐ – ๑.๕๐
ต้องปรับปรุง
* การประเมินคณบดีต้องมีการประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย
ตอนที่ 2 การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของคณบดี
ระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของคณบดี
ดีมาก

ดี

ปาน
กลาง

๑. วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
๒. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสาหรับคณะเพือ่ เสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัย
๓. พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภา
มหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
๔. พิจารณาเสนอเกีย่ วกับการดารงตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจา
ในคณะต่อมหาวิทยาลัย
๕. จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ
6. ส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. พิจารณางบประมาณของคณะ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกีย่ วกับกิจการของคณะตามที่อธิการบดีมอบหมาย
9. ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ
10. ติดตาม กากับ และสนับสนุนการดาเนินการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร และคณะ
* หมายเหตุ : สามารถปรับเปลี่ยนประเด็นการประเมินได้ตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีแต่ละคณะ

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

ตอนที่ 3 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล

ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ดี
ปาน พอใช้
กลาง

๑. หลักประสิทธิผล
๑. การปฏิบัตริ าชการมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
2. กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานมีมาตรฐาน
3. ผลการปฏิบตั ิราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ
4. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็นระบบ
5. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ ง
และเป็นระบบ
๒. หลักประสิทธิภาพ
1. การบริหารราชการโดยมีแนวทางการกากับดูแลที่ดี
2. กระบวนการปฏิบัติงานที่ใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสม
3. มีการรณรงค์ให้ทกุ ฝ่ายประหยัดการใช้ทรัพยากร พลังงาน และมีกิจกรรม
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
4. ควบคุมการใช้งบประมาณอย่างคุม้ ค่า
5. มีการใช้เทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและ
ระยะเวลา
๓. หลักการตอบสนอง
๑. สามารถบริหารงานได้สาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
2. การบริหารงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้แก่ผทู้ ี่
เกี่ยวข้อง
3. สามารถบริหารงานได้สอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
๔. หลักภาระรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. มีการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
3. รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
ดาเนินการแก้ไข
หมายเหตุ : ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน / นักศึกษา / ศิษย์เก่า / ผู้ปกครอง / ผู้มาใช้บริการ / ผู้ใช้บัณฑิต

ต้อง
ปรับปรุง

หลักธรรมาภิบาล

ดีมาก

ระดับคุณภาพ
ดี
ปาน พอใช้
กลาง

๕. หลักความโปร่งใส
๑. มีการเปิดเผย และเปิดโอกาสให้บคุ ลากรตรวจสอบการบริหารได้ เช่น
แผนงาน โครงการต่าง ๆ เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง ฯลฯ
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้
อย่างเสรี
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน/ผูเ้ กี่ยวข้อง
๖. หลักการมีส่วนร่วม
๑. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
๒. เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการ
แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และพัฒนาหน่วยงาน
๗. หลักการกระจายอานาจ
๑. มีการมอบอานาจและความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการดาเนินงานแก่
บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ
๒. มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารจากผู้เกีย่ วข้อง
๓. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารงาน
๘. หลักนิติธรรม
๑. มีการบริหารโดยใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับด้วยความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อบุคลากรและหน่วยงาน
๓. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง
๙. หลักความเสมอภาค
๑. ผู้เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
๒. ผู้เกี่ยวข้องได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
๑. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผูไ้ ด้รับผลกระทบโดยตรง
และผูเ้ กี่ยวข้อง
2. นาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องมาใช้ในการตัดสินใจโดย
ใช้หลักฉันทามติ
หมายเหตุ : ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน / นักศึกษา / ศิษย์เก่า / ผู้ปกครอง / ผู้มาใช้บริการ / ผู้ใช้บัณฑิต

ต้อง
ปรับปรุง

แบบสารวจความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา
หน่วยโสตทัศนศึกษา งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
นักศึกษากรุณาใส่เครื่ องหมาย () และเติมข้อความลงในช่องว่างพร้ อมให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อนาข้อมูลนี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งการให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษาของ
คณะมนุษยศาสตร์ให้ดี ยิ่งขึ้น
ข้อ มูลเกี่ย วกั บผู้ใ ช้บริ การห้อ งปฏิ บัติ การทางภาษา
1. นักศึกษา  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 อาจารย์
2. วิชาที่ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา (ตอบได้มากกว่า 1 วิชา).....................................................
3. จานวนครั้งที่ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาในภาคการศึกษาที่ประเมิน ................. ครั้ง
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ประเมิน  LAB 1  LAB 2  AV 1303
5. ภาคการศึกษา .................................................
ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติ การทางภาษา
ระดับความพึงพอใจ
รายการที่ประเมิน

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย
2

น้อย
ที่สุด
1

1. อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการใช้งาน
2. ความชัดเจนของระบบเสียง
3. ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษามีความชัดเจนและ
เหมาะสม
4. มนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
5. การให้ความช่วยเหลือและดูแลในการใช้อุปกรณ์
6. ความสะอาดของอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางภาษา
ข้อเสนอแนะ
1......................................................................................................................................................................
..
2......................................................................................................................................................................
..
3……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
…
ขอขอบคุณ

แบบสารวจความพึงพอใจ
การใช้บริการรับคาปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
นั กศึ ก ษากรุ ณาใส่ เ ครื่ องหมาย () และเติ มข้อ ความลงในช่ องว่างพร้ อ มให้ ข้อ เสนอแนะ
เพื่ อนาข้อ มูล นี้ มาใช้ป ระโยชน์ ในการปรับปรุง การให้บ ริการคาปรึ กษาแนะแนว การศึ กษาและ
อาชี พให้ ดียิ่ งขึ้น
ข้อ มูลเกี่ย วกั บผู้รั บบริ การคาปรึ กษาแนะแนว เรื่ องการศึกษาและอาชีพ
1. นักศึกษาคณะ ..................................................
2. วิชาเอก.................................................. วิชาโท...............................................
3. ขอรับคาปรึกษาเรื่อง  เทียบโอนหน่วยกิต  การลงทะเบียน  หลักสูตร
 ผลสอบ
 อาชีพ
 เรื่องส่วนตัว
 อื่นๆ........................
4. ภาคการศึกษา ..................................................
ความพึง พอใจบริ การรั บคาปรึ กษาแนะแนวการศึ กษาและอาชีพ
ระดับความพึงพอใจ
รายการที่ประเมิน

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย
2

1. การมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้คาปรึกษา
2. การรับฟังปัญหา
3. การให้คาปรึกษาชัดเจนตรงประเด็นและเป็นประโยชน์
4. การให้เวลามากเพียงพอในการให้คาปรึกษาแต่ละครั้ง
5. ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับคาปรึกษา
6. บรรยากาศและสถานที่รับคาปรึกษา
7. การประชาสัมพันธ์แหล่งงาน
ข้อเสนอแนะ
1.........................................................................................................................................................
2............................................................................................................................... ............................

น้อย
ที่สุด
1

ระดับความพึงพอใจ
รายการที่ประเมิน

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย
2

การใช้บริการรับคาปรึกษาแนะแนวทางโทรศัพท์
8. การติดต่อขอรับบริการการศึกษาทางโทรศัพท์สะดวกรวดเร็ว
9. เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและพร้อมให้การบริการ
การศึกษาทางโทรศัพท์
10. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหา เข้าใจปัญหาและตอบปัญหา
ทางโทรศัพท์ได้ชัดเจนตรงประเด็นและเป็นประโยชน์
แก่นักศึกษา
11. เจ้าหน้าที่ให้เวลามากเพียงพอในการตอบคาถาม
ข้อเสนอแนะ
1...........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณ

น้อย
ที่สุด
1

แบบสารวจความพึงพอใจการใช้บริการการศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
นั กศึ ก ษากรุ ณาใส่ เ ครื่ องหมาย () และเติ มข้อ ความลงในช่ องว่างพร้ อ มให้ ข้ อ เสนอแนะ
เพื่ อนาข้อ มูล นี้ มาใช้ป ระโยชน์ ในการปรับปรุง การให้บ ริการการศึก ษา หน่ว ยทะเบียนและ
ประเมิน ผล ให้ ดียิ่ ง ขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการการศึกษา
1. นักศึกษาคณะ ........................................................
2. ใช้บริการการศึกษาเรื่อง  ขอรับม.ร. 30  ขอรับตารางสอบไล่  ขอเทียบโอน
 ขอย้ายโอน  บอกเพิ่มกระบวนวิชา  บอกเลิกกระบวนวิชา
 แจ้งขอสอบซ้าซ้อน แจ้งจบการศึกษา  รับรองผลสอบ
 ขอหนังสือรับรองการเรียนครบหลักสูตร
 อื่นๆ .............................................................................................
3. ภาคการศึกษา ...................................................
ความพึงพอใจการใช้บริการการศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
รายการที่ประเมิน

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย
2

น้อย
ที่สุด
1

การใช้บริการการศึกษาที่คณะ
1. เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและพร้อมให้การบริการการศึกษา
2. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหา เข้าใจปัญหาและตอบปัญหา
ชัดเจน ตรงประเด็นและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
3. เจ้าหน้าที่ให้เวลามากเพียงพอในการให้บริการการศึกษา
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการตรงต่อเวลา
5. ขั้นตอนในการขอรับบริการการศึกษาสะดวกและรวดเร็ว
6. บรรยากาศและสถานที่ขอรับบริการการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1....................................................................................................................... ....................................
2...........................................................................................................................................................

โปรดพลิก

ระดับความพึงพอใจ
รายการที่ประเมิน

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้อย
2

การใช้บริการการศึกษาทางโทรศัพท์
7. การติดต่อขอรับบริการการศึกษาทางโทรศัพท์สะดวก
รวดเร็ว
8. เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและพร้อมให้การบริการ
การศึกษาทางโทรศัพท์
9. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหา เข้าใจปัญหาและตอบปัญหาทาง
โทรศัพท์ได้ชัดเจนตรงประเด็นและเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา
10. เจ้าหน้าที่ให้เวลามากเพียงพอในการตอบคาถาม
ข้อเสนอแนะ
1...........................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณ

น้อย
ที่สุด
1

แบบสอบถาม
“ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง”
********************************************

คาชี้แจง 1. บัณฑิตผู้รับการประเมินครั้งนี้ ชื่อ
............................................................................................
สาเร็จการศึกษาจากคณะ .......................................... วิชาเอก/สาขาวิชา
.................................
2. โปรดเขียนตอบหรือทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
3.. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน 4 หน้า กรุณาตอบให้ครบทุกข้อเพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลไปใช้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 1. ต่ากว่า 30 ปี
 2. 30 – 34 ปี
 3. 35 – 39 ปี
 4. 40 – 44 ปี
 5. 45 – 49 ปี
 6. 50 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา  1. ปริญญาตรีหรือต่ากว่า  2. ปริญญาโท  3. ปริญญาเอก
 4. อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................
4. ตาแหน่งปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม
 1. เจ้าของกิจการ
 2. กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ
 3. ผู้อานวยการ/ผู้จัดการ  4. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก
 5. อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................
5. ท่านปฏิบัติงานในองค์กรนี้มา ........................................... ปี (โปรดระบุระยะเวลา)
ตอนที่ 2 ข้อมูลหน่วยงาน
1. ประเภทหน่วยงาน
 1. หน่วยงานภาครัฐ
 2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 3. หน่วยงานภาคเอกชน/กิจการส่วนตัว/กิจการครอบครัว
2. ปัจจัยสาคัญที่หน่วยงานพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน (โปรดเรียงลาดับความสาคัญ)
.......... ผลการเรียน (คะแนนเฉลี่ยสะสม)
.......... สาขาวิชาเอก
.......... สถาบันการศึกษา
.......... บุคลิกภาพ
.......... ความรู้ความสามารถพิเศษ (ระบุ) ..........................................................................
.......... อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................
ต่อหน้า 2

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
คุณลักษณะของบัณฑิต

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ความซื่อสัตย์ สุจริต
2. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. ความขยันหมั่นเพียร
4. ตรงต่อเวลา
5. ความมีน้าใจ ช่วยเหลือ เสียสละเพื่อส่วนร่วม
5. สุภาพเรียบร้อย
7. มีความอดทน/สู้งาน
8. มีการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
9. อุทิศเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างเต็มที่
10. มีระเบียบวินัยในการทางาน
ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................................................................
คุณลักษณะของบัณฑิต

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

2. ด้านความรู้ ความสามารถ
1. ในสาขาวิชาที่เรียน/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ในการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการทางาน
3. ในการจัดระบบและควบคุมงาน
4. ในการนาเสนอความคิด
5. ในการศึกษาค้นคว้าและวิจยั
5. ในการสร้างสรรค์พัฒนางาน
ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................................................................
คุณลักษณะของบัณฑิต

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

3. ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูล จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
2. ความสามารถในการคิดเป็นระบบ เสนอแนะให้เหตุผลเพื่อ
การตัดสินใจ
3. ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการทางาน
4. มีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ
5. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
5. ความสามารถในการตัดสินใจเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมา
ก่อน
ข้อเสนอแนะ ..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

ต่อหน้า 3

คุณลักษณะของบัณฑิต

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

4. ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ความมุ่งมั่นที่จะทาให้งานสาเร็จ
2. ความเป็นผู้นา
3. ความละเอียดรอบคอบในการทางาน
4. ความสามารถในการเรียนรู้พฒ
ั นาตนเองในงานทีท่ า
5. มีทักษะในการทางานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
5. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลง
7. รักษาสาธารณสมบัติ

ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................................................................
.....
คุณลักษณะของบัณฑิต

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาข้อมูล
และการติดต่อสื่อสาร
3. ความสามารถในการเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติใน
การวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
4. ความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
5. ทักษะในการสื่อสาร (การพูด การเขียน การแสดงออก)
5. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...

ขอขอบคุณอย่างยิ่งในความร่วมมือ
คณะมนุษยศาสตร์

แบบสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปีการศึกษา 2556-2557 (รุ่นที่ 40)
---------------------------------------------------คาชี้แจง โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และหรือเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................................................นามสกุล......................................................
2. อายุ.............................. ปี
3. เพศ 1
ชาย
2
หญิง
4. รหัสประจาตัวนักศึกษา          
5. การศึกษา
1 ภาคปกติ
2 ภาคพิเศษ
3 โครงการพิเศษ
6. ท่านสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดไว้ในแผนการศึกษาหรือไม่
1 ก่อนกาหนด (ระบุ.....ปี)
2 ตามกาหนด
3 หลังกาหนด (ระบุ....ปี)
7. ท่านเป็นนักศึกษากองทุนหรือไม่
1 นักศึกษากองทุน กยศ.
2 นักศึกษากองทุน กรอ. 3 ไม่ได้เป็น
8. ก่อนศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคาแหง ท่านทางานหรือไม่
9
ไม่ได้ทางาน
1
ทางาน
ถ้าท่านทางานแล้วท่านต้องการศึกษาต่อเพื่อจุดมุ่งหมายใด
1
ปรับวุฒิ/เปลีย่ นตาแหน่ง
2
เปลี่ยนอาชีพใหม่
3
ศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติม
4
อื่น ๆ ระบุ ...........................................
ตอนที่ 2 ข้อมูลภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิต
9. สถานภาพการทางานปัจจุบัน
1 ทางานแล้วหรือมีรายได้จากการทางานอิสระหรือทางานกับครอบครัว
2 ทางานแล้วและกาลังศึกษาต่อ
3 กาลังศึกษาต่อ (ทุกระดับการศึกษา หรือหลักสูตรระยะสั้น) (ข้ามไปตอบข้อ 19)
4 ยังไม่ได้ทางานและไม่ได้ศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบข้อ 19)
5 สาเร็จการศึกษาแล้วไม่ประสงค์จะทางาน
5.1 เกณฑ์ทหาร 5.2 ข้าราชการเกษียณอายุ 5.3 แม่บ้าน 5.4 อื่น ๆ ระบุ.........
(ข้ามไปตอบข้อ 19
10. ประเภทงานที่ทา
1 ทางานหน่วยราชการ
2 ทางานรัฐวิสาหกิจ
3 ทางานบริษัท/ธุรกิจเอกชน
4 ทางานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ
5 เจ้าของกิจการ
6 ทางานอิสระ / ทากิจการกับครอบครัว
6.1 ค้าขาย
6.2 รับจ้าง/งานบริการ
6.3 ทาสวน/ทาไร่/ทานากับครอบครัว
6.4 เลีย้ งสัตว์
6.5 ธุรกิจครอบครัว
11. เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ............................. บาท รายได้พิเศษต่อเดือน ................................ บาท
12. ชื่อตาแหน่งงานที่ทา (ระบุ) ............................................... สังกัดงาน/ฝ่าย/แผนก ........................................
13. สถานทีท่ างานปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน/สถานที่ประกอบการ ...........................................................................

14.
15.
16.
17.

18.
19.

ที่ตั้งเลขที่ ........................... หมู่ที่ ................... อาคาร/ตึก ...................................................ชั้น .....................
ตรอก/ซอย ................................... ถนน ............................................. ตาบล/แขวง ........................................
อาเภอ/เขต ................................... จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์ ..................................... โทรสาร …………………………….
ลังสาเร็จการศึกษาแล้วท่านได้งานทาในระยะเวลาเท่าไร
1 มีงานทาก่อนศึกษา/ระหว่างศึกษา 2 ได้งานทันที
3 1 – 3 เดือน
4 4 – 6 เดือน 5 7 – 9 เดือน 6 10 – 12 เดือน
7 มากกว่า 1 ปี
ลักษณะงานที่ทาตรง / สอดคล้องกับหลักสูตรหรือสาขาวิชาทีท่ ่านสาเร็จการศึกษาเพียงใด
1 ตรง/สอดคล้อง
2 ตรงบางส่วน
3 ไม่ตรง
การนาความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน
1 มากที่สุด
2 มาก
3 ปานกลาง
4 น้อย
5 น้อยที่สุด
ท่านคิดว่านายจ้าง/ผู้ประกอบการ พึงพอใจท่านด้านใดมากที่สดุ
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2 ด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
3 ด้านทักษะความสามารถพื้นฐานในการทางาน
4 ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5 ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ท่านได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือไม่ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2557)
1 ไม่เคยได้รับ
2 ได้รับ (โปรดระบุชื่อรางวัล) ..................................................
ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กรผู้มอบรางวัล .............................................เดือน/ปี พ.ศ. ที่ได้รับ ....................
ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดบริการให้กับศิษย์เก่าในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1 ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน (ตาแหน่งงานว่าง) 2 การพัฒนาทักษะด้านการสมัครงาน
3 การพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร
4 การพัฒนาบุคลิกภาพ
5 การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
6 เพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาที่จบให้ทันสมัย

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1. ด้านหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน ................................................................................................................
2. ด้านการเรียนการสอน ....................................................................................................................................
3. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม .............................................................................................................
4. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา .........................................................................................................................
5. ด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ..........................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่ง
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ภาคผนวก จ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์

คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์
ที่ 104 /๒๕๕7
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
---------------------------------------------------------ตามที่คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์ ที่ 73/๒๕๕7 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕7 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๒๕๕7 นั้น
เพื่ อให้ การด าเนิ นงานการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอยกเลิกคาสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัว
ที่ปรึกษา
๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
5 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
กรรมการ
6. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
7. รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ
กรรมการ
8. ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
9. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
กรรมการ
10. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
กรรมการ
๑1. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
กรรมการ
๑2. หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
กรรมการ
๑3. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก
กรรมการ
๑4. หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
กรรมการ
๑5. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
กรรมการ
๑6. รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี
กรรมการ
๑7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภักดิ์ จันทร์สุกรี
กรรมการ
๑8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ จันทุรัตน์
กรรมการ
๑9. อาจารย์ ดร. วันเพ็ญ วอกลาง
กรรมการ
20. อาจารย์ ดร. สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
กรรมการ
๒1. อาจารย์พรชิตา อุปถัมภ์
กรรมการ
๒2. อาจารย์ธิษณา วีรเกียรติสุนทร
กรรมการ

๒3. อาจารย์ดิศราพร วิทยานนท์
24. หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
๒5. หัวหน้างานบริหารและธุรการ
๒6. หัวหน้างานคลังและพัสดุ
๒7. หัวหน้างานบริการการศึกษา
๒8. หัวหน้างานนโยบายและแผน
๒9. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
30. นางสาวนันทิชา รอดไทย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

31. นางสาวกนกพร ภู่สุวรรณ์

ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) จัดทาแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ให้สอดคล้อง
กับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง และคณะมนุษยศาสตร์
(๒) วางระบบ และกลไกประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(๓) กากับดูแล ควบคุม ติดตามการดาเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
(๔) ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ภาควิชา
ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง ๑ ปี
สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาจรณ เชษฐสุมน)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

