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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)  ฉบับนี ้ ได้จัดทำขึ ้นเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำหรับวงรอบการประเมินฯประจำปี
การศึกษา 2563 (ตั ้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ไดด้ำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ประโยชน์จากรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลที่จะใช้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการนำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานของ
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการกำกับดูแลตัวช้ีวัดและจัดเก็บ
ข้อมูลเพื ่อจัดทำรายงานการประเมินตนเองทุกท่าน และบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการดำเนินงาน การกำกับติดตามงาน การจัดเก็บและรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินฯ ตลอดจนการเขียนผลการดำเนินงานจนแล้วเสร็จ ทำให้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู ้ประเมินทุกท่านที่สละเวลาตรวจประเมินและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลักทั ้ง 4 ด้านของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจ ัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้น ก็ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดีมาสู ่กระบวนการทำแผนพัฒนาคณะฯให้ประสบความที่ครอบคลุมทุกด้าน 
สำหรับในปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) สามารถสรุปผลการ
ดำเนินงานที่เป็นจุดเด่นและโอกาสการพัฒนาของคณะฯได้ดังนี้ 

 
สรุปผลงานท่ีโดดเด่น  
1. มีคะแนนผลการดำเนินงานด้านการบรหิารจัดการระดบัหลักสูตร ทั้ง 11 หลกัสูตรที่ดีข้ึน

อย่างต่อเนื่องทุกปี  

2. มีอาจารยท์ี่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
เพิ่มมากขึ้น 

3. มีอาจารยท์ี่สำเรจ็การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตเพิ่มมากขึ้น 
4. มีอาจารยท์ี่อยู่ระหว่างการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิม่มากข้ึน 
5. อาจารย์มผีลงานวิชาการและงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพรท่ั้งในวารสารและ Proceedings เพิ่ม

มากขึ้น 
6. มีการจัดประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติร่วมกบัสถาบันการศึกษาและภาคี

เครือข่ายที่ต่างประเทศ คือ การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 (NIC-HUSOC III: The 3rd National and International Conference on 
Humanities and Social Sciences) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์  
 7. มีวารสารวิชาการ “มนุษยสังคมสาร” ที่อยู่ในฐาน TCI (TCI 2) 
 8. มจีุลสารข่าว “มนุษยสงัคมข่าว” สองภาษา (ไทย-อังกฤษ) 

 9. มีวารสารวิชาการ “Journal of English Language and Linguistics (JEL)” ฉบับแรกที่
ตีพิมพ์เป็นภาษอังกฤษล้วน จัดทำโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 10. มีการดำเนินการแปลบทคัดย่อ และบทความวิจัยให้คณาจารย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 11 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศผ่านการลงนาม MOU  



ค 
 

 

โอกาสในการพัฒนา  
1. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารย์ตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการในวารสารระดบั  

นานาชาติ  
2. ส่งเสรมิให้อาจารย์ย่ืนขอตำแหน่งทางวิชาการในระดบัทีส่งูข้ึน  

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นกัศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติเพิ่ม
มากขึ้น 

4. สนบัสนุนให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ต่างประเทศ 
5. สง่เสรมิให้มกีารพฒันาหลักสูตรสหกิจศึกษา 
6. สง่เสรมิใหส้าขาวิชาพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้น 

 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก่อตั้งข้ึนภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครูบุรีรัมย์ ปีพุทธศักราช 2518 เพื่อทำหน้าที่ผลิตครูในระดับปริญญาตรี  
 ปีการศึกษา 2521 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 2 ปีหลัง เป็นรุ่นแรก จำนวน 
4 วิชาเอก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และได้เปิดสอนหลักสูตรนี้ให้กับครู
ประจำการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2521 ด้วย โดยเรียกว่า “โครงการ
อบรมครูประจำการ (อคป.)”  
 ปีการศึกษา 2524 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ป ีเป็นรุ่นแรก คือ วิชาเอก
ภาษาไทย และไดเ้ปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง (ป.กศ.สูง) ในปีการศึกษา 2527 ได้เปิด
สอนระดับ ป.กศ. สูง ด้านเทคนิคการอาชีพ สาขาศิลปกรรม  และในป ี  พ .ศ.  2527 ได ้ม ีการแก ้ ไข
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่ง พ.ร.บ. ใหม่นี้ไดใ้ห้อำนาจวิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาอื่น
นอกจากสาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปิดสอนสาขาวชิา
เพิ่มเติมอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 
 ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการตราพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ ้นมาแทนพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู  ดังนั้น “วิทยาลัยครูบุรีรัมย์” จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์” ตำแหน่ง 
“อธิการ” เปลี ่ยนเป็น  “อธิการบดี” “คณะวิชา” เปลี ่ยนเป็น “คณะ”  และ “หัวหน้าคณะวิชา” 
เปลี ่ยนเป็น “คณบดี” และพ.ร.บ. ฉบับนี ้อนุญาตให้สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์สามารถเปิดสอนได้ถึง
ปริญญาเอก โดยยึดหลักปรัชญาว่า “เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน”  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของท้องถ่ินเพิ่มเติมอีก 
โดยเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษธุรกิจ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ รัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรศิลปกรรม-
ศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ ออกแบบนิเทศศิลป์ ในปี พ.ศ. 2542 ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรระดับปรญิญา
โท สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
 ในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏบุรีร ัมย์ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีร ัมย์” มีสถานะเป็นนิติบุคคล ตั ้งแต่วันที ่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 เป็นต้นมา และใช้ศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการว่า “Buriram Rajabhat University” 
 



2  

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

   ในปีการศึกษา 2551 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรใหม่คือหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตเพิ่มเติมอีก 3 สาขาวิชา คือ ภาษาไทย
ภาษาอ ังกฤษ (แขนงว ิชาภาษาอ ังกฤษ และแขนงว ิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) และการพัฒนา
สังคม นอกจากนี้ ยังได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชาคือภาษาอังกฤษ และในปี
การศึกษา 2552 คณะฯ ได้เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม) เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบใน
ด้านการบริหารจัดการทุกอย่าง 
   ในปีการศึกษา  2553  คณะได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี  ในปีการศึกษา 2555 ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ 
คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ 
   ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไดเ้ปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 
4 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ดังนี้  
 1. หล ั กส ูตรศ ิลปศาสตรบ ัณฑ ิต  ( ศศ .บ . )  จำนวน  6 สาขาว ิ ชา  ค ื อ  ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศิลปะดิจิทัล และการ
พัฒนาสังคม 
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) จำนวน 1 สาขาวิชา คือ รัฐประศาสนศาสตร์  
 3.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จำนวน 1 สาขาวิชา คือ นิติศาสตร์   
 4.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา คือ ดนตรี และศิลปะดิจิทัล 
 นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 
สาขาวิชา คือ  
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จำนวน 1 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ  
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) จำนวน 1 สาขาวิชา คือ รัฐประศาสน
ศาสตร์  
 
ปรัชญา (Philosophy) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่จัดการศึกษาเพื่อสร้างค่าของคนด้วยความรู้คู่
คุณธรรมนำท้องถ่ินพัฒนาสู่สากล 
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วิสัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ภายในปี พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะเป็นหน่วยงานการศึกษาช้ันนำ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย และการสร้างสรรค์องค์ความรู้ สู่ท้องถ่ิน 
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ  
 2. ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถ่ิน และเช่ือมโยงเครือข่ายการวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ  
 3. บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถ่ินเพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านต่างๆให้กับ
สังคม  
 4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและอีสานใต้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ  
 5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ (Goal) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 1.  ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ ภาษาไทย ดนตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศิลปะดิจิทัล การพัฒนาสังคม รัฐ
ประสาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
 2.  สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในสาขาอื่นๆ ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 3.  การวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำการวิจยั โดยการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนทัง้
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้ใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษาทุกคนมีทักษะการวิจัยก่อนสำเร็จการศึกษา 
 4.  การบริการวิชาการ ดำเนินการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.  สนับสนุน/หร ือ ดำเน ินก ิจกรรมทำนุบำร ุงศ ิลปว ัฒนธรรม และการอนุร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ 
 6.  ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 
อัตลักษณ์ (Identity) คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 “สำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา ด้วยจิตสาธารณะและมนุษยสัมพันธ์” 
 สำนึกดี หมายถึง บัณฑิตมีจิตใจงาม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา 
 มีความรู้ หมายถึง บัณฑิตมีความรอบรู้ ใฝ่รู้ มีทักษะ ความสามารถมีวิจารณญาณ และมี
ศักยภาพในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และประพฤติเหมาะสมตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 นำชุมชนพัฒนา หมายถึง บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งในบทบาทของผู ้นำและผู ้ตาม มีความกล้าหาญในทางจริยธรรมที่จะนำชุมชนท้องถิ่นไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า โดยวิธีการแห่งสันติภาพเลื่อมใสศรัทธาในวิถีการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ด้วยจิตสาธารณะและมนุษยสมัพันธ์ ประกอบด้วย  

1. เป็นผู้มีจิตใจงาม  หมายถึง เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้ออาทรพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น 
 2. มีความรอบรู้และใฝ่รู้เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของตนอยู่เสมอ  หมายถึง เป็นผู้มีความ
กระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 
 3. เป็นที่พึ่งพาของประชาชนและสังคม  หมายถึง เป็นผู้มีความรู ้ ความสามารถและนำ
ความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นที่พึ่งของประชาชนสังคมท้องถ่ิน 
 4. มีความเข้าใจในชุมชนและท้องถ่ิน  หมายถึง เข้าใจ เข้าถึงบริบทของชุมชนท้องถ่ิน 
 5. เล ื ่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์เป็นประมุข  
หมายถึง หน้าที่และจิตสำนึกของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 6. มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  หมายถึง มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนด้วยจิตอาสาอย่างเต็มใจ มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าสวนตัว 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 บูรณาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
 
สีและสญัลักษณ์ (Color and Symbol) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 สีประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์คือ สีแดง หมายถึง  ความรัก ความสามัคคี และ
ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ตราสัญลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นรูปคน  3 คนจับ
มือกัน มีคำว่า HUSOC อยู่ใต้รูป โดยมีเส้นสีส้มเป็นฐานรองรับอยู่ด้านล่างสุด เป็นตราสัญลักษณ์ที่
สอดคล้องกับคติธรรมของคณะฯ คือ  “ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์นั้น ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้
ประเสริฐสุด” 
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ทำเนียบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ มีรายนามผูบ้รหิารตัง้แต่
อดีตจนถึงปจัจบุัน ดังนี ้
 
 รายชื่อ ตำแหน่ง ป ี
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ พุ่มพวง หัวหน้าคณะ พ.ศ. 2519 - 2520 
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรเชต วรคามวิชัย หัวหน้าคณะ พ.ศ. 2520 – 2522 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เที่ยง ด้วงบุตรศรี หัวหน้าคณะ พ.ศ. 2522 - 2525 
 4.  รองศาสตราจารย์วีระ สมใจ หัวหน้าคณะ พ.ศ. 2525 - 2528 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณ หัวหน้าคณะ พ.ศ. 2528 - 2529 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์ หัวหน้าคณะ พ.ศ. 2529 - 2532 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธ์ิ หัวหน้าคณะ พ.ศ. 2532- 2536 
 8.  อาจารย์ภูมินทร์ วีรภัทรานนท์ หัวหน้าคณะ พ.ศ. 2536 - 2538 
 9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาลัย จันทร์พาณิชย์ คณบดี พ.ศ. 2538 - 2542 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ศิริอำพันธ์กุล คณบดี พ.ศ. 2542 - 2546 
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน คะเนวัน คณบดี พ.ศ. 2546 - 2547 
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด คณบดี พ.ศ. 2547 - 2552 
 13. อาจารย์ ดร.ผดุงชาติ ยังดี (2 วาระ) คณบดี พ.ศ. 2552 - 2560 
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบด ี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

โครงสร้างการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ 
กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำ
คณะและคณะกรรมการบริหารคณะ มีหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายของคณะ ด้านการบริหารงานมีรอง
คณบดีฝ่ายต่างๆ เป็นผู ้ช่วยบริหารงานในด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ด้านวิจัย 
นวัตกรรมและบริการวิชาการ ด้านวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจการต่างประเทศและงานภาษา และมีหัวหน้าสำนักงานและเลขานุการคณะ
รับผิดชอบด้านการบริหารงานธุรการทั่วไป โดยกำหนดรายละเอียดเป็นแผนผังดังนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบรหิารคณะ 

 คณะกรรมการภายในคณะ 
 คณะกรรมการภายในคณะ 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอก 

สำนักงานคณบด ี ภาควิชามนุษยศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร ์

สาขาวิชา สาขาวิชา หัวหน้าสำนักงานและเลขานุการ กลุ่มวิชา 



8  

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไมห้อม คณบด ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ  อินทะน ู รองคณบดฝี่ายวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ ภูวงค์ รองคณบดฝี่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา สารสนเทศ และกจิการ
ต่างประเทศ 

3. อาจารย์ชมพู  อิสริยาวัฒน ์ รองคณบดฝี่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ 
และภูมิทัศน ์

4. อาจารย์พลอยไพลิน  ศรีวิเศษ รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน  
5. อาจารย์ธิดารัตน์  คีมกระโทก รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 
6. อาจารยเ์ฉลิมเกียรติ เย็นเพชร รองคณบดฝี่ายวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 
7. อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีและเลขานุการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ธีระวงศ์ภิญโญ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุง่นภา  เมินดี หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิจากบุคคลภายนอก 
 

1. นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ จงัหวัดบรุีรมัย ์
2. นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้า จงัหวัดบรุีรมัย ์
3. นายคำเดือ่ง  ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัด

บุรรีัมย ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนอืงเฉลิม นักวิชาการ/อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

คณะกรรมการบริหารคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไมห้อม คณบด ี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ  อินทะน ู รองคณบดฝี่ายวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ ภูวงค์ รองคณบดฝี่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา สารสนเทศ และกจิการ
ต่างประเทศ 

3. อาจารย์ชมพู  อิสริยาวัฒน ์ รองคณบดฝี่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ 
และภูมิทัศน ์

4. อาจารย์พลอยไพลิน  ศรีวิเศษ รองคณบดฝี่ายบริหารและวางแผน/
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร ์

5. อาจารย์ธิดารัตน์  คีมกระโทก รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

6. อาจารยเ์ฉลิมเกียรติ เย็นเพชร รองคณบดฝี่ายวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

7. อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีและเลขานุการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ธีระวงศ์ภิญโญ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุง่นภา  เมินดี หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ 
11. อาจารย์ ดร.ฟ้าประทาน  เติมขุนทด หัวหน้าสาขาวิชาการพฒันาสงัคม 
12. อาจารยส์ากล  พรหมสถิตย์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิง่แก้ว ปติตังโข หัวหน้าสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร ์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทิธิศักดิ์ พงผือฮี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชาลินี แก่นสนท ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา จะนันท์ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะดจิิทลั 
17. อาจารย์ ดร.สินทรัพย์ ยืนยาว หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวุฒิ ตั้งสอนบญุ หัวหน้าสาขาวิชาดนตร ี
19. อาจารย์ ดร.มณูน  สอนโพนงาม หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
20. อาจารย์ธงชัย  สีโสภณ หัวหน้ากลุ่มวิชาประวัติศาสตร ์

 



10  

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

จำนวนอาจารย์และบุคลากร  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 105 คน 
จำแนกเป็นบุคลากรสายผู ้สอน จำนวน 99 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน 11 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย จำนวน 68 คน และบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 19 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 
จำนวน 6 คน แบ่งเป็น พนักงานราชการ จำนวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 คน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1.1 แสดงรายช่ือบุคลากรสายผู้สอน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
                 จำแนกตามสาขาวิชา/กลุ่มวิชา/ตำแหน่ง/วุฒกิารศึกษา 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

สาขาวิชาภาษาไทย  
1 รศ.ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ ข้าราชการ ปร.ด. (ภาษาไทย)  
2 อาจารย์ณภัทร เชาว์นวม พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (เขมรศึกษา)  
3 อาจารย์อุภาวัณณ์ นามหิรญั พนักงานมหาวิทยาลัย อ.ม. (ภาษาไทย)  
4 อาจารย์ ดร.สำราญ  ธุระตา พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ด. (ภาษาสันสกฤต)  
5 ผศ.สันติภาพ  ชารมัย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
6 ผศ.ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย อ.ม. (ภาษาไทย)  
7 อาจารย์ ดร.สินทรัพย ์ ยืนยาว พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ด. (ภาษาไทย)  
8 อาจารย ์ดร.สมศักดิ ์ พันธ์ศิร ิ พนักงานมหาวิทยาลัย Ph.D. (สันสกฤต)  
9 อาจารย์พพิัฒน ์ ประเสริฐสังข์ พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาไทย)  
10 อาจารย์ยุพาวดี อาจหาญ บุคลากรสายวิชาการ ศศ.ม. (ภาษาไทย)   

11 อาจารย์ทพิวัลย์  เหมรา บุคลากรสายวิชาการ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  

12 อาจารยป์นิดา  ทองบญุชม บุคลากรสายวิชาการ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  

13 อาจารย์อรรถพล ธรรมรงัษี บุคลากรสายวิชาการ ศศ.ม. (ภาษาไทย)  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
1 อาจารยบ์ำรงุ  กันรัมย ์ ข้าราชการ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  

2 ผศ.ดร.อัครพนท์ เนือ้ไม้หอม ข้าราชการ Ph.D. (Linguistics)  

3 ผศ.ศุภกิจ  ภูวงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย M.A. (Linguistics) ศึกษาต่อ 
นอกเวลา 

4 ผศ.ดร.คำภีรภาพ  อินทะน ู พนักงานมหาวิทยาลัย Ph.D. (English)  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

5 อาจารย์ชมพ ู อิสริยาวัฒน ์ พนักงานมหาวิทยาลัย M.A. (English)  

6 อาจารยญ์าดา   รามฤทธ์ิ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร) 

ศึกษาต่อ 
นอกเวลา 

7 อาจารยส์มยงค์  โสมอินทร ์ พนักงานมหาวิทยาลัย M.A. (Linguistics)  

8 ผศ.สทิธิศักดิ์  พงษ์ผอืฮ ี พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

9 อาจารย์ชายุดา  จันทะปิตา พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ) 

 

10 อาจารย์ภูรสิา  วัชเรนท์วงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)  

11 อาจารยเ์ฉลิมเกียรติ  เย็นเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) ศึกษาต่อ 
นอกเวลา 

12 อาจารยเ์ชาวลิต  ค้ึมภูเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย M.A. (Linguistics) ศึกษาต่อ 
นอกเวลา 

13 ผศ.ดร.สุรชัย  ปิยานุกลู บุคลากรสายวิชาการ Ph.D. (Reading)  

14 อาจารย์ศรณี  เนลเสน บุคลากรสายวิชาการ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

15 อาจารย์ฐิตาพร  พุฒกลาง บุคลากรสายวิชาการ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

16 อาจารย์นิรดา สว่างอารมณ ์ บุคลากรสายวิชาการ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ) 

 

17 Ms. Marie Doribie E. Gates บุคลากรสายวิชาการ B.E. (Elementary 
Education) 

 

18 Mr. David  Frank Dittmar บุคลากรสายวิชาการ B.A. (Teachers Certificate)  

19 Mr. Robin K.cupp Kendall บุคลากรสายวิชาการ M.E. (Acupuncture and 
Oriental Medicine) 

 

20 Ms. Angelie G. Escuadra บุคลากรสายวิชาการ B.A. (English to Speakers of 
Other Languages) 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
1 ผศ.ดร.นวมินทร์  ประชานันท์ ข้าราชการ ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)  

2 ผศ.รุ่งนภา  เมินดี พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ศึกษาต่อ 
นอกเวลา 

3 อาจารย์โสภณ  เพง็ลุน  พนักงานมหาวิทยาลัย M.A. (English)  

4 ผศ.ชลทิชาลิน ี แก่นสนท ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

5 อาจารยร์สมน  พานดวงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

6 อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

7 อาจารย์พรภวิษย์  ชะนวนชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

8 อาจารยจ์ันทร์สุดา  บุญตร ี พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)  

9 อาจารย์พทุธชาด ศรีพฒันากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

10 อาจารย์พัลลภา  เลศิเจริญวานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) ศึกษาต่อ 
นอกเวลา 

11 อาจารย์วริษฐา  รัตนวโรภาส พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

12 อาจารย์ตติยา ทะนวนรมัย ์ บุคลากรสายวิชาการ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

13 อาจารย์ศศิมาภรณ์ วงศ์ทิมารัตน์ บุคลากรสายวิชาการ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)  

14 Mr. Ny Rithy บุคลากรสายวิชาการ M.A. (English)  

15 Mr. Rob Andrew George Gall บุคลากรสายวิชาการ B.A. (English to Speakers 
of Other Languages) 

 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารเทศศาสตร์  
1 ผศ.ดร. กิง่แก้ว  ปะติตังโข ข้าราชการ Ph.D. (Library and 

Information Science) 
 

2 ผศ.ดร.รุ่งฤด ี บุษย์ชญานนท ์ ข้าราชการ Ph.D. (Library and 
Information Science) 

 

3 ผศ.ดร.พรทพิา  ดำเนิน ข้าราชการ ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)  

4 อาจารยจ์ุฑามาศ  พรหมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ)  

5 อาจารย์ศิริวรรณ  ยิง่ได้ชม พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (การจัดการสารสนเทศ)  

สาขาวิชาดนตรี  
1 ผศ.ดร.ธนวุฒ ิ ตัง้สองบญุ ข้าราชการ ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)  

2 ผศ.ธงรบ  ขุนสงคราม ข้าราชการ ศศ.ม. (ดนตรีชาติพนธ์ุ)  

3 อาจารย์วีระยุทธ์ิ  พรมดิราช ข้าราชการ ศศ.ม. (ดนตรีชาติพันธ์ุ)  

4 อาจารยส์ุมนสัชนก  นาคแท้ พนักงานมหาวิทยาลัย ดศ.บ. (การแสดงดนตรี)  

5 อาจารยเ์ชาวฤทธ์ิ ชาคำไฮ บุคลากรสายวิชาการ กศ.ม. (ดนตรีสากล) 
 

6 อาจารย์อทิธิพล  มะเสน บุคลากรสายวิชาการ ดศ.ม. (ดนตรีสากล)  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1 ผศ.ดร.สถาพร  วิชัยรัมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

2 อาจารยส์ากล  พรหมสถิตย์  พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (การบริหารองค์กร)  

3 อาจารย์ ดร.ภัทรพล  ทศมาศ พนักงานมหาวิทยาลัย รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

4 ผศ.ดร.ธัญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ   พนักงานมหาวิทยาลัย Ph.D. (Public 
Administration) 

 

5 อาจารย์ ดร.สุธีกิติ ์ ฝอดสงูเนิน พนักงานมหาวิทยาลัย รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

6 อาจารย์ ดร.วิษณุ  ปญัญายงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
7 อาจารย์ ดร.ธิต ิ ศรีใหญ ่ พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
8 อาจารย์ธนกร  เพชรสินจร พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)  
9 อาจารยร์ชต  อุบลเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
10 อาจารย์ธนพฒัน์  จงมสีุข พนักงานมหาวิทยาลัย รป.ม. (การบริหารยุติธรรม

และสังคม) 
 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
1 อาจารย์ ดร.จริยาภรณ์  ปิตาทะสังข์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด. (การศึกษาและการ

พัฒนาสังคม) 

 

2 อาจารยส์ุจิตรา  ยางนอก พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) ลาศึกษา
นอกเวลา 

3 อาจารย์ ดร.คคนางค์  ช่อชู พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด. (นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น)  

 

4 อาจารย์ ดร.ฟ้าประทาน  เติมขุนทด พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)   

5 ผศ.ดร.ขวญันภา  วงศ์ไพศาลสิริกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์) 

 

6 ผศ.อุทิศ  ทาหอม พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนา
สังคม) 

 

7 อาจารยจ์ตุพร  ดอนโสม พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา)  
 

8 ผศ.ดร.ศรีนวล  แตงภู่ พนักงานมหาวิทยาลัย  ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและ 
เอกชน) 

 

9 อาจารย์ธิดารัตน์  คีมกระโทก พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (การวิเคราะห์และการ
วางแผนทางสังคม) 

 

10 อาจารยเ์ชาวฤทธ์ิ  โสภักด ี พนักงานมหาวิทยาลัย M.B.A. (General 
Management)  

ลาศึกษา 
เต็มเวลา 

สาขาวิชานิติศาสตร ์ 
1 อาจารย์อญัญา  มธุรเมธา พนักงานมหาวิทยาลัย น.ม. (นิติศาสตร์)  

2 ผศ.จริเดช  ประเสริฐศร ี พนักงานมหาวิทยาลัย น.ม. (นิติศาสตร์) ลาศึกษา
นอกเวลา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

3 ผศ.วรเทพ  อรรถวรเดช พนักงานมหาวิทยาลัย น.ม. (นิติศาสตร์)  

4 อาจารย์กนกพล  สมวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย น.ม. (นิติศาสตร์)  

5 ผศ.นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ พนักงานมหาวิทยาลัย น.ม. (นิติศาสตร์) ลาศึกษา 
นอกเวลา 

6 ผศ.ดร.ศุภธัช  ศรีวิพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย น.ม. (นิติศาสตร์)  

7 อาจารย์ ดร.กัลยาณี  ธีระวงศ์
ภิญโญ 

พนักงานมหาวิทยาลัย น.ม. (นิติศาสตร์) 
 

8 ผศ.รัชฎาภรณ์ สุวรรณรังศรี พนักงานมหาวิทยาลัย น.ม. (นิติศาสตร์)  
9 อาจารย์พลอยไพลิน  ศรีวิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย น.ม. (นิติศาสตร์)  

สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล  
1 ผศ.ดร.รุ่งนภา  จะนันท ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการ

ออกแบบ) 
 

2 อาจารย์ ดร.จิรายฑุ  ประเสริฐศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ) 

 

3 อาจารย์ธนพล  รามฤทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ศึกษาต่อ 
นอกเวลา 

4 อาจารย์ชินานาง  สวัสดิร์ัมย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (นวัตกรรมการ
ออกแบบ) 

ศึกษาต่อ 
นอกเวลา 

5 อาจารยป์ระชาธิป  มากมลู พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม) 

 

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์  
1 อาจารย์วิศวมาศ  ปาลสาร พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย)  

2 อาจารย์ธงชัย  สีโสภณ   พนักงานมหาวิทยาลัย ศศ.ม. (ไทยศึกษา)   
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา  

1 รศ.ดร.สุนันท ์ เสนารัตน์ ข้าราชการ Ph.D. (Philosophy)  

2 ผศ.ดร.วีระชัย  ยศโสธร พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด. (ปรัชญาและจริยศาสตร์)  

3 อาจารย์ ดร.มนูญ  สอนโพนงาม พนักงานมหาวิทยาลัย พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)  

 
 
 



15  

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ตารางท่ี 1.2 แสดงรายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 
                 จำแนกตามตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นายสุรพงค์ กันถัด พนักงานราชการ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

2 นายสิปปนนท์ ตั้งชูกุล พนักงานมหาวิทยาลัย วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 

3 นายมลชัย สุขมาศ พนักงานมหาวิทยาลัย บธ.บ. (บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการเงินและการ
ธนาคาร) 

4 นางสาวจรัลรัตน์ อุ่นรัมย ์ พนักงานมหาวิทยาลัย วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

5 นางสาวอรอุมา หล้าพิมพ ์ พนักงานมหาวิทยาลัย บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

6 นางสาวแอน เช้ือประเสรฐิ บุคลากรสายสนับสนุน ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

 
ตารางท่ี 1.3 แสดงจำนวนบุคลากรสายผูส้อน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
          จำแนกตามตำแหน่ง/ งาน 
 

  
ตำแหน่ง/งาน รวม 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการ  
สาขาวิชาภาษาไทย 1 8 4 13 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 10 8 20 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 10 4 15 

สาขาวิชาดนตรี 3 1 2 6 

สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั – 4 1 5 

สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

4 2 – 6 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม – 10 - 10 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ - 10 - 10 

สาขาวิชานิติศาสตร์ – 9 - 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร ์ - 2 – 2 

กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 1 2 – 3 

รวม 11 68 19 98 
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ตารางท่ี 1.4 แสดงจำนวนบุคลากรสายผูส้อน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
 จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สาขาวิชาภาษไทย – 9 4 13 

สาขาวิชาดนตรี – 5 1 6 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 14 3 20 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 13 1 15 

สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั - 3 2 5 
สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร ์

– 2 3 5 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม – 4 6 10 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ – 3 7 10 

สาขาวิชานิติศาสตร์ – 7 2 9 

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร ์ – 2 - 2 

กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา – – 3 3 
รวม 4 62 32 98 

ร้อยละ 4.08 63.26 32.65 100 
 
หมายเหต:ุ ปรญิญาตรี จำนวน 4 คน เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ตารางท่ี 1.5 จำนวนอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
          จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 
 

สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาภาษไทย 10 2 1 13 
สาขาวิชาดนตรี 4 2 – 6 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14 5 – 20 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 12 3 – 15 

สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั 4 1 – 5 

สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์และ 
สารสนเทศศาสตร ์

2 3 - 5 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 6 4 – 10 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 8 2 - 10 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 3 6 – 9 

กลุ่มสาขาวิชาประวัติศาสตร ์ 2 - - 2 
กลุ่มสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 1 1 1 3 

รวม 67 29 2 98 
ร้อยละ 68.36 29.59 2.04 100 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ข้อมูลนักศึกษา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีนักศึกษาทัง้หมด จำนวน 2,170 คน  แบ่งเป็น  นักศึกษา 
ภาคปกติ  จำนวน 1,983 คน นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)  จำนวน  151  คน นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จำนวน 36 คน ดังรายละเอียดตามตารางดังตารางต่อไปนี ้  
 
ตารางท่ี 1.6  แสดงจำนวนนักศึกษาทัง้หมดในรอบ ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา 
           ประเภทนักศึกษาและระดบัการศึกษา   
     

หลักสูตรสาขาวิชา 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

               บัณฑิตศึกษา  
ปร

ิญญ
าต

รี 

รว
ม 

ปร
ิญญ

าต
รี 

(ก
ศ.

บป
.) 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

 ปร
ิญญ

าเอ
ก 

 รว
ม 

1 สาขาวิชาภาษาไทย 166 166 - - - - 
2 สาขาวิชาภาษอังกฤษ 369 369 24  17 - 41 
3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 284 284 -  - - - 
4 สาขาวิชาดนตรี 99 99 7 - - 7 
5 สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั 107 107 - - - - 
6 สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร ์
84 84 - - - - 

7 สาชาวิชาการพัฒนาสงัคม 326 326 16  - - 16 
8 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 379 379 104  19 - 123 
9 สาขาวิชานิติศาสตร์ 169 169 - - - - 
 รวม 1,983 1,983 151  36 - 2,170 

 
 
 
 



19  

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ตารางท่ี 1.7  แสดงจำนวนอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา โดยเปรียบเทียบอัตราคงอยู่ตัง้แต่ปีการศึกษา 
พ.ศ. 2559 - 2563 (ภาคปกติ) 

 

ลำดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา

รับเข้า 

 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
(จำนวนจริง) แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
1 ภาษาไทย 2559 50 41 39 37 37 - 
  2560 49  39 37 37 37 
  2561 57   52 49 48 
  2562 53    43 42 
  2563 50     39 
   166 
2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2559 96 78 72 69 68 - 
  2560 55  45 42 41 41 
  2561 88   69 65 62 
  2562 83    71 69 
  2563 133     112 
   284 
3 ภาษาอังกฤษ 2559 120 98 87 85 81 - 
  2560 186  141 134 133 133 
  2561 93   69 64 64 
  2562 94    81 78 
  2563 119     94 
   369 
4 การพัฒนาสังคม 2559 125 101 98 97 97 - 
  2560 101  87 81 78 76 
  2561 96   88 84 83 
  2562 119    104 98 
  2563 84     69 
   326 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ลำดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา

รับเข้า 

 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
(จำนวนจริง) แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

5 รัฐประศาสนศาสตร ์ 2559 156 124 108 105 103  

  2560 133  103 99 96 92 

  2561 92   85 85 84 

  2562 84    80 76 

  2563 143     127 

   379 

6  นิติศาสตร ์ 2559 106 60 39 32 32 - 

  2560 115  56 51 42 41 

  2561 104   61 53 40 

  2562 92    52 40 

  2563 90     48 

   169 

7 ดนตรี 2559 38 26 22 22 22 - 

  2560 29  23 22 22 22 

  2561 34   32 27 27 

  2562 25    25 24 

  2563 38     26 

   99 

8 บรรณารักษศาสตร์ฯ 2559 69 56 55 53 53 - 

  2560 36  29 28 28 28 

  2561 31   23 23 23 

  2562 29    25 23 

  2563 13     10 

   84 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ลำดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา

รับเข้า 

 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ 
(จำนวนจริง) แต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

9 ศิลปะดจิิทลั 2559 63 41 40 40 40  

  2560 44  29 26 23 23 

  2561 34   30 28 26 

  2562 37    25 24 

  2563 41     34 

   107 

 
 
ตารางท่ี 1.8  แสดงจำนวนนักศึกษาทีส่ำเร็จการศึกษา โดยเปรียบเทียบจำนวนผูส้ำเร็จการศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2563 (ภาคปกติ) 
 

ลำดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา

รับเข้า 

 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร  

2560 2561 2562 2563 
1 ภาษาไทย 2557 108 76 - - - 
  2558 56 - 40 - - 
  2559 50 - - 36 - 
  2560 49 - - - 37 

 
2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2557 112 70 - - - 
  2558 93 - 40 - - 
  2559 96 - - 69 - 
  2560 55 - - - 41 

 
3 ภาษาอังกฤษ 2557 130 103 - - - 
  2558 102 - 65 - - 
  2559 120 - - 81 - 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ลำดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา

รับเข้า 

 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร  

2560 2561 2562 2563 
  2560 183 - - - 133 
4 การพัฒนาสังคม 2557 186 114 - - - 
  2558 113 - 80 - - 
  2559 125 - - 97 - 
  2560 101 - - - 76 

 

5 รัฐประศาสนศาสตร ์ 2557 205 166 - - - 

  2558 147 - 126 - - 

  2559 124 - - 106 - 

  2560 126 - - - 95 

 

6  นิติศาสตร ์ 2557 107 42 - - - 

  2558 96 - 30 - - 

  2559 106 - - 31 - 

  2560 115 - - - 37 

 

7 ดนตรี 2557 38 70 - - - 

  2558 40 - 21 - - 

  2559 37 - - 18 - 

  2560 27 - - - 18 

 

8 บรรณารักษศาสตร์ฯ 2557 60 41 - - - 

  2558 50 - 44 - - 

  2559 53 - - 50 - 

  2560 29 - - - 28 



23  

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ลำดับ สาขาวิชา 
ปีการศึกษา

รับเข้า 

 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร  

2560 2561 2562 2563 

9 ศิลปะดจิิทลั 2557 73 31 - - - 

  2558 56 - 40 - - 

  2559 62 - - 31 - 

  2560 42 - - - 21 

 
 
การจัดการศึกษา    
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดการศึกษาใหก้ับนักศึกษา 3 ประเภท คือ  นักศึกษาภาค
ปกติ นักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำ  (กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา โดยมี
หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ได้แก ่  
           1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต    
               1.1  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
               1.2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
               1.3  สาขาวิชาภาษาไทย  
               1.4  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  
               1.5  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์   

2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
              2.1  สาขาวิชาดนตร ี
       2.2  สาขาวิชาศิลปะดจิิทลั 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
        3.1  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
              4.1  สาขาวิชานิติศาสตร ์

5. หลักสูตรปรญิญาโท 
    หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

         5.1  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
          5.2  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหีลักสูตรที่เปิดการเรยีนการสอนในปีการศึกษา  2563 
ทั้งสิ้นจำนวน 11 หลักสูตร  แบ่งออกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี  จำนวน 9 หลักสูตร  และหลกัสูตร
ปริญญาโท จำนวน 2 หลกัสูตร โดยทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปรญิญาตรีภาคปกติได้ผ่าน
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications for Higher 
Education : TQF) ครบทกุหลักสูตรเป็นทีเ่รียบรอ้ย   
 
 สถานท่ีตั้ง 

1.  อาคาร 25  ประกอบด้วย 
1.1 ห้องสำนักงานคณะ 
1.2 ห้องพักอาจารยส์าขาวิชาภาษาไทย 
1.3 ห้องพกัอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.4 ห้องพกัอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1.5 ห้องพกัอาจารย์สาขาวิชาการพฒันาสงัคม 
1.6 ห้องพกัอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
1.7 ห้องเรียน 

2. อาคาร 6  ประกอบด้วย 
2.1 ห้องพักอาจารยส์าขาวิชานิติศาสตร ์
2.2 ห้องพักอาจารยส์าขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
2.3 ห้องพักอาจารยก์ลุม่วิชาปรัชญาและศาสนา 
2.4 ห้องพักอาจารยก์ลุม่วิชาประวัติศาสตร ์
2.5 ห้องพัฒนาความเป็นเลิศ 
2.6 ห้องศาลจำลอง  
2.7 ห้องเรียน 
2.8 ห้องประชุมชัยคณารักษ์กลู 
2.9 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

3.  อาคาร 14 ประกอบด้วย 
  3.1  ห้องประชุม 
  3.2  ห้องเรียนสาขาวิชาดนตรี 

3.3  ห้องพักอาจารยส์าขาวิชาดนตรี 
3.4  ห้องบันทึกเสียงสาขาวิชาดนตรี   
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

4.  อาคาร 26 ประกอบด้วย 
4.1 ห้องพักอาจารยส์าขาวิชาศิลปะดิจทิัล   
4.2 ห้องสตูดิโอ  สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั 
4.3 ห้องเรียนสาขาวิชาศิลปะดจิิทลั   

 
นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและภาวะการมีงานทำหรือศึกษาต่อ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร้อยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 531 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 438 82.48 
จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา  
- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

310 
216 
94 

58.38 
40.67 
17.70 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 59 11.11 
จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ไม่มงีานทำ 64 12.05 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 1 0.18 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท  - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร 4 0.75 

 
 



ส่วนที่ 2 
รายงานผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ จำนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี มีรายละเอียด ดังนี ้
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ประเภท 
ตัวบ่งชี ้

ประเด็น
พิจารณา 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 1  
การผลติบัณฑติ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม  

ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินระดับ
หลักสูตร 

3.50 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารยป์ระจำคณะที่
มีคุณวุฒปิริญญาเอก  

ปัจจัยนำเข้า ร้อยละของ
อาจารย์ตาม
เกณฑ์ สกอ.  

25% 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารยป์ระจำคณะที่
ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ  

ปัจจัยนำเข้า ร้อยละของ
อาจารย์ตาม
เกณฑ์ สกอ.  

23% 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน  
6 ข้อ 

6 ข้อ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน  
6 ข้อ 

6 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 
การวจิัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน  
6 ข้อ 

6 ข้อ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  

ปัจจัยนำเข้า จำนวนเงินทุนต่อ
อาจารย์ประจำ 

25,000 บาท 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารยป์ระจำและนักวิจัย 

ผลลัพธ์ ร้อยละของ
ผลรวมค่า
น้ำหนักผลงาน
วิชาการ 

20% 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ประเภท 
ตัวบ่งชี ้

ประเด็น
พิจารณา 

เป้าหมาย 

องค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการเพื่อการพฒันาท้องถิ่น
ชุมชนหรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน  
5 ข้อ 

5 ข้อ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 จำนวนโครงการการ
บริการวิชาการที่อยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือ
ยุทธศาสตรช์าติ 

ผลลัพธ์ รอ้ยละของ
จ านวนโครงการ
การบริการ
วิชาการที่มีการ
ด าเนินการตาม
แผน 

20% 

องค์ประกอบที่ 4 
การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการ
ทำนุบำรงุศิลปะและวัฒนธรรม  

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 
7 ข้อ 

 5 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 5  
การบริหารจดัการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบรหิารของคณะ
เพื่อการกำกบัติดตามผลลพัธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ  

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 
7 ข้อ 

7 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบกำกับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน 
5 ข้อ 

5 ข้อ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
      
 

   พันธกิจที่สำคัญที่สุดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด 
การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น 
พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนด
ปัจจัยนำเข้าที ่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ประจำคณะที่มีปริมาณและ
คุณสมบัตติามมาตรฐาน หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจดัการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวม
พลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย  ตลอดจนการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล และการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 

ตัวบ่งชี้จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ   
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
    ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1     :                ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 

 
 

เป้าหมาย  
   ผลการบรหิารจัดการหลกัสูตรของคณะจำนวน 11 หลักสูตรโดยรวม ผ่านการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด และมีค่าเฉลี่ยผลประเมิน
โดยรวมอยู่ที่ 3.50 ข้ึนไป  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

สูตรการคำนวณ  : 

คะแนนที่ได้ =  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนครอบคลุมหลักสูตร/
สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหมด จำนวน 11 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร และ
ปริญญาโท 2 หลักสูตร โดยผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด จำนวน 11 หลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร 
ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 - 6 

องค์ 
ประกอบท่ี 1 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

หลักสูตรปริญญาตรี 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย / 3.40 3.67 3.94 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / 3.64 3.73 3.78 
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ / 3.37 3.78 3.86 
4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม / 3.88 3.94 4.06 
5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ / 3.70 3.64 4.00 
6. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี / 3.54 3.57 3.75 
7. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล / 3.31 3.61 3.65 
8. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

/ 3.78 3.84 3.79 

9. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ / 3.49 3.68 4.06 
หลักสูตรปริญญาโท 
10. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

/ 3.88 3.63 3.64 

11. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ / 3.98 4.06 4.14 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  39.97 41.15 42.67 

จำนวนหลักสูตร / 11 หลักสูตร 11 หลักสูตร 11 หลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตร  3.63 3.74 3.87 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

การประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 

เป้าหมายปีการศึกษา 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 

3.50 42.67 3.87 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
 
 
 

หลักฐานอ้างอิง:   
ชื่อเอกสาร 

รายงานการสรุปผลการประเมินของหลักสูตร  ปีการศึกษา 2563 
รายงาน มคอ.7 ทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  : อาจารย์ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

เป้าหมาย  
  ร้อยละ 25 ของอาจารยป์ระจำคณะทั้งหมด มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนำเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจำคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
   เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 
 : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้ 
  เป็นคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 40 ข้ึนไป 
สูตรการคำนวณ : 
 1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีวุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร 
 

จำนวนอาจารยป์ระจำคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 
X 100 

 
จำนวนอาจารยป์ระจำคณะทัง้หมด  

  2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  = 
ร้อยละของอาจารยป์ระจำคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

X 5 
40 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผลการดำเนินงาน:  
  ในวงรอบปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
มีอาจารย์ประจำทัง้หมดรวมปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำนวน 98 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.65  ดังนี ้
 

ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  
จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ลาศึกษาต่อ 
(ป.เอก) 

สาขาวิชาภาษไทย – 9 4 - 13 

สาขาวิชาดนตรี – 5 1 - 6 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 10 3 4 20 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 11 1 2 15 

สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั - 1 2 2 5 

สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์ฯ – 2 3 - 5 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม – 2 6 2 10 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ – 3 7 - 10 

สาขาวิชานิติศาสตร์ – 5 2 2 9 

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร ์ – 2 - - 2 

กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา – – 3 - 3 
รวม 4* 50 32 12* 98 

ร้อยละ 4.08 51.02 32.65 12.24 100 
 

หมายเหต:ุ  1) *ปริญญาตรี จำนวน 4 ท่าน เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ  
        2) *ในรอบปกีารศึกษา 2563 มีอาจารยป์ระจำกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก จำนวน 12 ท่าน
เป็นอาจารย์ชาวไทย ประกอบด้วย 1) อาจารยส์าขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ท่าน  2) อาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 2 ท่าน  3) อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม จำนวน 2 ท่าน 4) 
อาจารยส์าขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน และ 5) อาจารยส์าขาวิชาศิลปะดิจิทลั จำนวน 2 ท่าน  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 ตารางแสดงเปรยีบเทียบจำนวนอาจารย์ประจำคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก  
ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 99 96 98 

จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมด ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 28 30 32 

ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 28.80 31.25 32.65 

คะแนนท่ีได้ (กำหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป) 3.41 3.91 4.08 

 
การคำนวณ   

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีวุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร 
32 

X 100 = 32.65 
98 

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

32.65 
X 5 = 4.08 

40 
 
การประเมินตนเอง  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  
เป้าหมายปีการศึกษา 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 25  32.65 4.08 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   : อาจารยป์ระจำคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
 
เป้าหมาย 
 ร้อยละ 23 อาจารย์ประจำคณะทัง้หมดที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนำเข้า   
 
เกณฑ์การประเมิน : แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
  เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป  
 
สูตรการคำนวณ 
 1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จำนวนอาจารยป์ระจำคณะที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 
จำนวนอาจารยป์ระจำคณะทัง้หมด 

×  100 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม  
 

คะแนนที่ได้ =  
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
X 5 ร้อยละของอาจารยป์ระจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่                    

กำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็  5 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผลการดำเนินงาน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์ มีอาจารย์ประจำทั้งหมด 
รวมปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ จำนวน 98 คน เป็นผู้ทีด่ำรงตำแหนง่ทางวิชาการ จำนวน 31 คน  
คิดเป็นร้อยละ 31.63  มรีายละเอียด ดังนี ้
 
ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  
จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 
 

สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาภาษไทย 10 2 1 13 
สาขาวิชาดนตรี 4 2 – 6 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14 5 – 19 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 12 3 – 15 

สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั 4 1 – 5 

สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์ฯ  2 3 - 5 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 6 4 – 10 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 8 2 - 10 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 3 6 – 9 

กลุ่มสาขาวิชาประวัติศาสตร ์ 2 - - 2 
กลุ่มสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 1 1 1 3 

รวม 67 29 2 98 
ร้อยละ 68.36 29.59 2.04 100 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ตารางแสดงเปรียบเทียบจำนวนอาจารย์ของคณะท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
ระหว่างปีการศึกษา 2561- 2563  

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 99 96 98 

จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 73 66 67 

จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  23 27 29 

จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  1 3 2 

จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  - - - 

จำนวนอาจารยป์ระจำทัง้หมดที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 26 30 31 

ร้อยละของอาจารยป์ระจำที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 26.26 31.25 31.63 

คะแนนท่ีได้ (กำหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป) 1.77 2.60 2.63 

  
การคำนวณ  : 
 1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

31 
X 100 31.63 

98 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

31.63 
X 5 = 2.64 

  60 
 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   
เป้าหมายปีการศึกษา 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 23 31.63 2.64 
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
เป้าหมาย 
  มีการดำเนินการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบทั้ง 6 ข้อ  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  
  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา  
  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 
จากคะแนน เต็ม 5  
  5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมิน สูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผลการดำเนินงาน  : 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการบริการนักศึกษาในระดับปริญญาตรี   
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน  
1. จัดบริการให้
คำปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

     จากผลการดำเนินการจัดบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใหม่ในคณะ 
ปีการศึกษา 2562 พบว่า กการนำเสนอการประเมิน
คุณภาพการบริการหรือกิจกรรม และการนำผลการ
ประเมินหรือข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงยังไม่
ชัดเจน ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงมีปรับปรุงกระบวนการจัดให้มบีริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
     1. คณะได้ดำเนินการตามแผนนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษามีการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานตามค ู ่ม ืออาจารย ์ท ี ่ปร ึก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
 (HS.BRU.1.5-1-1)  
      2. อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน มีหน้าที่ให้
คำแนะนำ และให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง
ผ ่ านคำส ั ่ งอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาประจำหม ู ่ เร ียน 
(HS.BRU.1.5-1-2)   
      3. อาจารย์ที ่ปรึกษาประจำหมู่เรียน ปฏิบัติ
หน้าที่ กำกับดูแลนักศึกษา และให้คำปรึกษาทุกวัน
พุธของสัปดาห์  รวมทั้งยังมีการดำเนินการประเมิน
การให ้คำปร ึกษาของอาจารย ์ภายในคณะ ฯ  
(HS.BRU.1.5-1-4) 
     4. คณะได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษา
ใหม ่ท ุกปี  (HS.BRU.1.5-1-5) โดยม ีรายละเอ ียด

HS.BRU.1.5-1-1 : คู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา   
                                                                                    
HS.BRU.1.5-1-2 : สำเนา
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
                                                         
HS.BRU.1.5-1-3 : สำเนาหรือ
การแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา
เข้าพบนักศึกษาตามที่กำหนด       
                                                                              
( HS.BRU.1.5-1-4 : ผ ล ก า ร
ประเมินการให้คำปรึกษาของ
อาจารย์ภายในคณะฯ) 
 
 
HS.BRU.1.5-1-5 : สำเนา
รายงานผลโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563                                                                                                                                                                                 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน  
สำคัญที่ครอบคลุมประเด็นทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

2. มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร 
กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลง่งานทัง้
เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่าย
กิจการนักศึกษา ได้มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต ็มเวลาและนอกเวลาแก ่น ักศ ึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2563 ดังนี ้
    1. มีระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน
เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น บริการ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทาง Website 
(HS.BRU.1.5-2-1) ตลอดถึงช่องทางประชาสัมพันธ์
คือ Facebook เพจของคณะฯ  
(HS.BRU.1.5-2-2)  
    2. มีการประสานงานกับ www.jobtopgun.com 
ในการเป็นวิทยากรในการเขียน super resume 
และมีการประสานงานร่วมกับสำนักงานจัดหางาน
จังหวัดบุรีรัมย์ในการเป็นวิทยากรและส่งข้อมูล ใน
การป ัจฉ ิมน ิ เทศนักศ ึกษาฝ ึกประสบการณ์  ปี
การศึกษา 2563  และยังมีการส่งข้อมูลในกิจกรรม
JOBTOPGUN Search Challenge #23 เ พ ื ่ อ ใ ห้
รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งงานทางwebsite 
( HS.BRU.1.5-2-3)  

HS.BRU.1.5-2-1 : ตัวอย่าง 
Website ของคณะฯ ที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล                                                                                                               
 
HS.BRU.1.5-2-2 : ตัวอย่าง 
Facebook เพจของคณะฯ  ที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล                                                                                                                   
                                                                                                                                                                 
HS.BRU.HS.BR 
U.1.5-2-3 : ตัวอย่างสำเนาการ
รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศ
ฝึกประสบ การณ์วิชาชีพ)  

 
 
 

3. จัดกจิกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการ
ทำงานเมือ่สำเรจ็
การศึกษาแก่นักศึกษา 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่าย
กิจการนักศึกษาได้ร่วมกบัสาขาวิชา มีการจัดทำ
โครงการและกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั
นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี
การศึกษา 2563 ดังนี ้
      1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคณะมนุษยศาสตร์และสังคม 
ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลิกภาพ  

HS.BRU.1.5-3-1 : ผลการ
ดำเนินงานโครงการเตรียมฝึก
ประสบการณ์ประสบการณ์
คณะ  
HS.BRU.1.5-3 -2 : ผลการ
ดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาเตรียม ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระดับ
สาขาวิชา 
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน  
การปฏิบัตงิานภายในหน่วยงาน การเขียนรายงาน
ระหว่างปฏิบัติการ เป็นต้น (HS.BRU.1.5-3-1)  
     2. โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพระดับสาขาวิชา ตลอดจนทาง
สาขาวิชาได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในอนาคต
เพื่อให้นกัศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาประสบการณ์การ
ทำงานจากสถานทีจ่รงิ (HS.BRU.1.5-3-2)  
     3. โครงการศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ของสาขาวิชา เมื่อนักศึกษาฝกึประสบการณ์เสรจ็สิ้น  
ทางคณะได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษาฝึก
ประสบ การณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การ
ทำงานจริง โดยมีการเชิญวิทยากรจากสำนักงาน
จัดหางานจังหวัดบุรรีัมย์ และบริษัท jobtopgun มา
บรรยายและจัดทำ super resume (HS.BRU.1.5-
3-3) 
    4. โครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษาฝกึประสบการณ์
วิชาชีพระดับคณะ (HS.BRU.1.5-3-5) และในระดบั
สาขาได้มีการดำเนินโครงการปัจฉิมนเิทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับสาขาวิชา เพื่อให้
นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานที่ตรงกบัวิชาชีพ 
(HS.BRU.1.5-3-4) 

 
HS.BRU.1.5-3-3 : โครงการ
ศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนของสาขาวิชา  
 
HS.BRU.1.5-3-4 : ผลการ
ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระดับคณะฯ  
 
HS.BRU.1.5-3-5 : ผลการ
ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพระดับสาขาวิชา  

 

4. ประ เมิ นค ุณภาพ
ของการจ ัดก ิจกรรม
และการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข ้อไม ่ต่ ำ
กว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

     คณะและสาขาวิชามีการดำเนินการประเมินผล
คุณภาพการจ ัดก ิจกรรมและการให้บร ิการแก่
นักศึกษา เพื ่อนำผลการให้บริการไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการครั้งต่อไป  
(HS.BRU.1.5-4-1)  
(HS.BRU.1.5-4-2) 

HS.BRU.1.5-4-1 : 
ประเมินผลความพึงพอใจการ
ให้บริการนักศึกษา 
HS.BRU.1.5-4-2 : สำเนา
รายงานผลโครงการของคณะ
และสาขาวิชา 

5. นำผลการประเมิน
จากข้อ 4 มาปรับปรุง

     คณะและสาขาวิชาได้นำผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมลูการพฒันาในการ

HS.BRU.1.5-5-1 : การ
ปรับปรุงการให้บริหารและให้
ข้อมูลแก่นักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน  
พัฒนาการให้บร ิการ
และการให้ข้อมูล เพื่อ
ส ่งให ้ผลการประเมิน
สูงขึ ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดห ว ั ง ของ
นักศึกษา 

ให้บรกิารสนองความต้องการของนักศึกษา มาเป็น
แนวทางในการพฒันาปรับปรุงการให้บริการ
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้สาขาวิชา
จัดกิจกรรมใหบ้รกิารแก่นกัศึกษา และทางคณะได ้
วิเคราะหผ์ลการประเมินกจิกรรมในปีทีผ่่านมาและ
นำมาปรบัปรุงทำให้นักศึกษาเลือกสถานทีฝ่ึก
ประสบการณ์ในหน่วยงานหลากหลายมากขึ้น 

 

6. ให้ข้อมลูและความรู้
ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์
เก่า 

     คณะและสาขาวิชาได้มีการให้ข้อมูลและความรูท้ี่
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก ่าใน
หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และ
ส ังคมศาสตร์  (HS.BRU.1.5.6-1) และทางเพจ
Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HS.BRU.1.5.6-2)  และส่งเสริมให้สาขาวิชาได้ให้
ข้อมูลตลอดถึงจัดโครงการ เพื ่อเผยแพร่ข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
นอกจากนี ้ทางคณะยังได้ร ับมอบหมายจากทาง
มหาว ิทยาล ัยในการดำเน ินโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการร ( 1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างราก
แก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งทาง
คณะได้ประชาสัมพันธ์และดำเนินการรับสมัครและ
เริ่มปฏิบัติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นครั้งแรก 
ซึ่งมีทั้งนักศึกษาศิษย์เก่าที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและ
ผู้รับผลกระทบเข้ามาร่วมโครงการ 

HS.BRU.1.5.6-1: เว็บไซต์ 
คณะฯและสาขาวิชาต่างๆ 
 
HS.BRU.1.5.6-2: เพจคณะ
Facebook  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
HS.BRU.1.5.6-3: โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
แบบบูรณาการร ( 1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่
ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้
ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 
เป้าหมายปีการศึกษา 2563 

ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 
 บรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 
เป้าหมาย 
 มีการดำเนินการกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบทั้ง 6 ข้อ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม  
  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
          2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
     2.2 ความรู้ (ด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ)  
     2.3 ทักษะทางปัญญา  
     2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - มีระบบและ
กลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  
   - มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษจากการมีส่วนร่วมของหลกัสูตรโดย
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ  
   - มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล  
   - มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัลจากการมีส่วนร่วมของ
หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ  
  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา และกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถ่ิน  
  4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน 
าผล การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป  
  5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
  6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
ผลการดำเนินงาน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
1. จัดทำแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนและการจัด
กิจกรรม 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ให้ความสำคัญในกจิกรรมพฒันานักศึกษา จงึ
กำหนดให้มีคณะกรรมการเป็นผูร้ับผิดชอบ
ดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ซึง่เป็น
ตัวแทนคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆภายใน
คณะและตัวแทนนักศึกษา คือ คณะกรรมการ
สโมสรนกัศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
ประกอบไปด้วย สโมสรนักศึกษาและประธาน
นักศึกษาทั้ง 9 สาขาวิชา ทำหน้าที่วางนโยบาย
การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาใหเ้ป็นไป
อย่างมีคุณภาพ (HS.BRU.1.6-1-1) โดยมีการ
จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาที่
ส่งผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับคุณลกัษณะ
ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกันทกุด้าน 
(HS.BRU.1.6-1-2) 
(HS.BRU.1.6-1-3 :ปฏิทินกิจกรรมคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563) 

HS.BRU.1.6-1-1 : สำเนา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม การ
กิจกรรมนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม   ปีการศึกษา 
2563                                                          
HS.BRU.1.6-1-2 : แผนการ
ดำเนินงานและการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาคณะ  
HS.BRU.1.6-1-3: ปฏิทิน
กิจกรรมคณะมนุษย ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563                                                                              
HS.BRU.1.6-1-4 : สำเนาแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 
2561-2565 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
 (HS.BRU.1.6-1-4: สำเนาแผนยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2561-2565 คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์   

2. ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ดำเนิน
กิจกรรมที่สง่เสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย  
  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู้ 
  (3) ทักษะทางปญัญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  (5) ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

         คณะร่วมกับสาขาวิชา มีการดำเนิน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยส่งเสริม
คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ประการ ประกอบด้วย  
        1) คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ โครงการ
ประกวดมาร์ชมหาวิทยาลัย ดาว เดือน และ
ดาวเคียงเดือน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (HS.BRU.1.6-
2-1) 
        2) ความรู้ ได้แก่ โครงการกิจกรรมอบรม
และทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ
(HS.BRU.1.6-2-2 )    
        3) ทักษะทางปัญญา ได้แก่ การเข้าร่วม
แข่งขันทักษะในกิจกรรม CSD สัมพันธ์ ของ
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และโครงการจัด
ประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ
สำหร ับน ักศ ึกษา คณะมนุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร์ และเครือข่าย ครั้งที่ 1  
(HS.BRU.1.6-2-3) 
        4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ได้แก่  
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 
2563  และกิจกรรมประกวดเพลงมาร์ช ดาว 
เดือน ดาวเคียงเดือน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563   โครงการ
ดังกล่าวเป็นการเชื ่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

HS.BRU.1.6-2-1 : รายงานผล
การดำเนินกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
 
HS.BRU.1.6-2-2 : ภาพการ
ดำเนินโครงการ 
 
HS.BRU.1.6-2-3 :ภาพการ
ดำเนินกิจกรรมด้านทักษะ
ปัญญา  
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ร่วมกัน และระหว่างรุ่นพี่กับ
รุ ่นน้อง และเชื ่อมความสัมพันธ์ระหว่างนัก 
ศึกษาและคณาจารย์ภาย ในคณะฯรวมทั้งฝึก
ความเป็นผ ู ้นำให้ก ับน ัก ศึกษาเพราะต ้อง
รับผิดชอบวางแผนการดำเนินกิจกรรม รวมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เช่น 
ผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพลงมาร์ช ดาว 
เดือนและดาวเคียงเดือนคณะฯ  รวมทั้งเป็น
ความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหร ือที ่ เข้ามาร่วมงาน เช่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นต้น 
(HS.BRU.1.6-2-4) 
        5) ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ได้แก่  
โครงการเตรียมความพรอ้มของนกัศึกษาก่อน
เข้าเรียนใหม่ คือ อบรมคอมพิวเตอร์ ของสำนัก
วิทยบริการ ร่วมกบัคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยคณะไดน้ำนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 
เข้าร่วมอบรมตามโครงการดงักล่าว และมีการ
วัดประเมินผลโครงการเชิงประจักษ์  และ
โครงการเตรียมความพรอ้มของนกัศึกษาก่อน
เข้าเรียนใหม่คือ โครงการ อบรมและทดสอบ
ภาษาอังกฤษของสำนักงานวิเทศสมัพันธ์ 
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(HS.BRU.1.6-2-5)  (HS.BRU.1.6-2-6) 
     นอกจากนี้  ฝ่ายกิจการนักศึกษายังได้จัด
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์มุ่งสู่คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 

HS.BRU.1.6-2-4 :โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี
การศึกษา 2563 
 
HS.BRU.1.6-2-5 :โครงการ
เ ต ร ี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม ข อ ง
นักศึกษาก่อนเข้าเรียนใหม่ คือ 
อบรมคอมพิวเตอร์ ของสำนัก
วิทยบริการ 
 
HS.BRU.1.6-2-6 :อบรมและ
ทดสอบภาษา อังกฤษของ
วิเทศสัมพันธ์      
 
HS.BRU.1.6-2-7 :ผลการ
ดำเนินโครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์มุ่งสู่คุณลักษณะ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แบบออนไลน์)                                                                                                     
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบบ
ออนไลน์ ( HS.BRU.1.6-2-7 )                                                  

3. จัดกจิกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา  

        คณะและสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยให้ตัวแทนแต่ละสาขาวิชา เข้ารับการอบรม
การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา
นอกจากนี้สาขาวิชาในคณะยังมีการอบรมด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา  
และย ั งสน ับสน ุนมหาว ิทยาล ัยในการส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกันคุณภาพให้กับ
น ั ก ศ ึ ก ษ า อ ี ก ด ้ ว ย  ( HS.BRU.1 . 6 - 3 - 1 ) 
(HS.BRU.1.6-3-2) 

HS.BRU.1.6-3-1 : สำเนา
รายงานผลโครงการให้ความรู้
ประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา
ในระดับคณะฯ 
 
HS.BRU.1.6-3-2 : 
ภาพประกอบนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมประกันคุณภาพ 

4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ 
มีการประเมินผล
ความสำเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของกจิกรรม
และนำผลการประเมินมา
ปรับปรงุการดำเนินงานครั้ง
ต่อไป 

        คณะและสาขาวิชา โดยรองคณบดีฝ่าย
ก ิจการน ักศ ึกษาตลอดจนคณะกรรมการ
สาขาว ิชาได ้ประเม ินผลความสำเร ็จของ
โครงการตามว ัตถ ุประสงค ์ของก ิจกรรม 
หลังจากดำเนินโครงการเสร็จสิ ้นแล้ว  ทาง
สโมสรนักศึกษามีการประชุมเพื่อประเมินผลใน
การปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
(HS.BRU.1.6-4-1)  
(HS.BRU.1.6-4-2)   
(HS.BRU.1.6-4-3)   
และนำผลการดำเน ินงาน  มาประชุมเพื่อ
ปร ับปรุงและหาแนวทางแก้ไข พัฒนา ในปี
การศึกษาต่อไป (HS.BRU.1.6-4-4) 

HS.BRU.1.6-4-1  :  สำเนา
รายงานผลความสำเร็จของ
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
HS.BRU.1.6-4-2 : รายงานผล
โครงการ  ปีการศึกษา 2563 
 
HS.BRU.1.6-4-3 : 
ภาพประกอบกิจกรรม  ปี
การศึกษา 2563 
 
HS.BRU.1.6-4-4 : สำเนา
วาระการประชุมที่กล่าวถึงการ
นำผลการดำเนินงานกิจการ
นักศึกษามาปรับปรุงและ
พัฒนา 

5. ประเมินความ สำเร็จตาม
วัตถุ ประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

       คณะและสาขาวิชามีการประเมินผล
ความสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลงัจากการ
ดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม  
(HS.BRU.1.6-5-1)  (HS.BRU.1.6-5-2) 

HS.BRU.1.6-5-1 : รายงานผล
โครงการการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของคณะฯ ปี
การ ศึกษา 2563 
HS.BRU.1.6-5-2 : ตาราง
ประเมินผลความสำเร็จของ
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรงุพฒันาในปี
การศึกษาใหมเ่พื่อตอบความต้องการของ
นักศึกษา 

แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

6. นำผลการประเมินไป
ปรับปรงุแผนหรอืปรับปรงุ
การจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนา
นักศึกษา 

       คณะได้พิจารณาผลความสำเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพฒันา
นักศึกษา  มีการทบทวน  ปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรงุการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
และจัดทำเป็นแผนพฒันานักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ปีการศึกษา  
2564   
(HS.BRU.1.6-6-1) 
(HS.BRU.1.6-6-2) 
 

(HS.BRU.1.6-6-1 : สำเนา

แผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี
งบประมาณ  2564  คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)  
HS.BRU.1.6-6-2 :  โครงการ
ทบทวนแผนงบประมาณ  
2563  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   
เป้าหมายปีการศึกษา 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
 บรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
 
จุดเด่น 
1. การพัฒนาหลกัสูตรที่มีความหลากหลาย  เหมาะสมกบัอตัลักษณ์ของคณะ 
2. การดำเนินงานตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่กำหนด 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ต้องเรง่พัฒนาอาจารย์ในการทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสูต่ำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น 
2. ส่งเสริมอาจารย์ให้ศึกษาต่อเพื่อมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงข้ึน 
3. บรูณาการการดำเนินงานโครงการและกจิกรรมของนักศึกษาระดับปรญิญาตรเีข้ากับพันธกิจของคณะที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
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องค์ประกอบที่ 2   : การวิจัย 
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดำเนินการในพันธกิจ
ด้านการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้น เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด
ประโยชน์การวิจัย จะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 
ประการ คือ 1) คณะต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน  2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มี
ประโยชน์สนองยุทธศาสตร์ของชาติแลมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง   
 
ตัวบ่งชี้จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

 
เป้าหมาย 
  มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 6 ข้อ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. มรีะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์  
  2. สนบัสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี  
    - ห้องปฏิบัติการหรือหอ้งปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ ให้ค าปรึกษาและสนบัสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
   - ห้องสมุดหรอืแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

   - สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  
   - กจิกรรมวิชาการทีส่่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดง งานสร้างสรรค์ การจัดใหม้ีศาสตราจารยอ์าคันตุกะหรอืศาสตราจารยร์ับเชิญ (Visiting 
Professor)  
  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ  
  5. มีการพฒันาสมรรถนะอาจารย์และนกัวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย ์และนกัวิจัยทีม่ีผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ดีเด่น  
  6. มรีะบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้
ประโยชน ์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ   

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยโดยใช้องค์ความรู้ สู่งาน
สร้างสรรค์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร ัมย์ โดยอาศัยคณะกรรมการวิจัยและการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นผู้พัฒนาระบบและกลไกควบคุมตามที่คณะฯ กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้
สามารถดำเนินพันธกิจด้านงานวิจัยได้อย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ โดยมีผล
การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิจัยที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

HS.BRU.2.1-1-1 :  

หนา้เว็บไซต์ ระบบคลงัขอ้มลู
ผลงาน

วิชาการ  http://dspace.bru

http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/87
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ของคณะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัย ในปีการศึกษา 2563 ดังนี ้
    1. ระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU-
DSpace ทีบ่รหิารจัดการโดยสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็น
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยของ
คณะได้ (HS.BRU.2.1-1-1) 
      2.  ระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารงานวิจัย
เว ็บไซต ์วารสารของคณะในการต ีพ ิมพ์
เผยแพร่  บทความวิจัยตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการของคณะ “มนุษยสังคมสาร” 
(HS.BRU.2.1-1-2) และเว็บไซต์ของ 
วารสารวิชาการ  
“Journal of English Language and 
Linguistics (JEL)” เ ป ็ น ว า ร ส า ร ฉ บั บ
ภาษาอ ังกฤษล ้วน  ที ่บร ิหารจ ัดการโดย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื ่อตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(HS.BRU.2.1-1-3) 

.ac.th/xmlui/handle/1234
56789/87 
 
HS.BRU.2.1-1-2: เว็บไซต์
วารสารวิชาการของคณะมนุษ
ฯ “มนุษยสังคมสาร” 
HS.BRU.2.1-1-3: เว็บไซต์
วารสารวิชาการของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
http://jelep.bru.ac.th/ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือ
ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัยฯ หรอืศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คำปรึกษาและสนบัสนุน
การวิจัยฯ 

      คณะโดยมีฝ ่ ายว ิจ ัย เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม ได้ดำเนินการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
      1. ทำหน้าที ่ให้คำปรึกษาและสนับสนุน
การวิจ ัยฯ โดยจัดแผนการดำเนินงานวิจัย
ภ า ย ใ ต ้ แ ผ น ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง ค ณ ะ ฯ 
(HS.BRU.2.1-1-1)  โดยในยุทธศาสตร์ที่  6 : 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และ
บุคลากรทุกระดับสู ่การปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพสู ่มาตรฐานสากล  (HS.BRU.2.1-1-2 & 
HS.BRU.2.1-1-3)  ม ีแผนปฏ ิบ ัต ิ ราชการ

HS.BRU.2.1-2-1 : แผนการ
ดำเนินงานด้านวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
HS.BRU.2.1-2-2 : แผน
ยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช
ภัฎบุรีรัมย์ 5 ป ี พ.ศ.  2561-
2565) 
HS.BRU.2.1-2-3 : แผน
ยุทธศาสตร์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5 ปี พ.ศ. 2561-2565 
HS.BRU.2.1-2-4 : แผนปฏิบัติ
ราชการคณะมนุษยศาสตร์

http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/87
http://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/87
http://jelep.bru.ac.th/


50 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
- ห้องสมุดหรอืแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
- สิ่งอำนวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การ
จัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรอื
ศาสตราจารย์รบัเชิญ 
(visiting professor) 

ประจำปีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
(HS.BRU.2.1-1-4) 
       2. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดเก็บ
ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับงานวิจ ัย  และบร ิการให้
คำปรึกษา  สนับสนุนงานวิจัยต่างๆ  อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นผู้
ให้บริการ (HS.BRU.2.1-2-5)  มีศูนย์บริการ
ว ิทยบร ิการของมหาว ิทยาล ัย และศูนย์
อินเทอร์เน็ตของคณะในการดำเนินงานศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลต่างๆของการวิจัย  
(HS.BRU.2.1-2-6 & HS.BRU.2.1-2-7) 
        3. ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดให้บริการ
ห้องสมุด  แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์  (HS.BRU.2.1-2-8 & 
HS.BRU.2.1-2-9)  เพื่อให้คณาจารย์ได้ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับวิจัย 
        4. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดให้มี
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับงานวิจัยโดย
เก็บข้อมูลทางฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
(HS.BRU.2.1-2-10)  
        5. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วม
อบ ร มความ ร ู ้ ด ้ า นก า ร ว ิ จ ั ย ใน ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง (HS.BRU.2.1-2-
11) อีกทั้ง  ยังมีคณาจารย์พัฒนาตนเองด้าน
งานวิจัย  โดยมีการนำเสนองานวิจัยต่างๆ  
(HS.BRU.2.1-2-12) 

และสังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
HS.BRU.2.1-2-5 : ภาพถ่าย
ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา 
HS.BRU.2.1-2-6 : ภาพถ่าย
สำนักวิทยบริการห้อง
สนับสนุนข้อมูลงานวิจัย 
HS.BRU.2.1-2-7 : ภาพถ่าย
ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะฯ 
HS.BRU.2.1-2-8 : ภาพถ่าย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในการ
เก็บเอกสารวิจัย 
HS.BRU.2.1-2-9 :  ภาพถ่าย
ห้องสมุดของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
HS.BRU.2.1-2-10 :  Print 
out หน้าเว็บไซต์วิจัย
มหาวิทยาลัย  
HS.BRU.2.1-2-11 :  รายชื่อ
อาจารย์ภายในคณะที่เข้า
อบรมโครงการวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย 
HS.BRU.2.1-2-12 :  ตาราง
แสดงถึงคณาจารย์ในการ
นำเสนองานวิจัย  
พ.ศ. 2563 

3. จัดสรรงบประมาณของ
คณะ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

      คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แก่คณาจารย์ 
(HS.BRU.2.1-3-1) ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติ
ราชการ (HS.BRU.2.1-3-2) มีการอนุมัตงิบใน

HS.BRU.2.1-3-1 : ประกาศ
การจัดสรรงบวิจัย 
งบประมาณ 2564 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
รูปแบบคณะกรรมการบรหิารคณะ 
(HS.BRU.2.1-3-3)  
      นอกจากนี ้คณะยังให้การสนบัสนุน
งบประมาณในการวิจัยแก่คณาจารย์ภายใน
คณะอย่างต่อเนื่อง (HS.BRU.2.1-3-4)   

 HS.BRU.2.1-3-2 : 
แผนปฏิบัติราชการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2564  
HS.BRU.2.1-3-3 : รายงาน
การประชุมการจัดสรรงบวิจัย 
งบประมาณ 2564  
 
HS.BRU.2.1-3-4 : สำเนา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 2564 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพมิพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

    คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ได้
จัดสรรงบประมาณปี 2563 เพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพมิพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ สำหรับคณาจารย์
ภายในคณะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,000 
บาท (HS.BRU.2.1-4-4) และจัดโครงการ
ส่งเสริมอาจารยเ์ขียนบทความและการตพีิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ มีวิทยากรผู้ทรงคุณ
มาบรรยายทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติ  
(HS.BRU.2.1-4-1) 
ตลอดจนคณะได้แต่งตั้งรองคณบดฝี่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาสาระสนเทศและ
กิจการต่างประเทศ เพื่อแปลบทความวิจัย
และบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดบั
นานาชาติภายใต้โครงการแปลบทความวิจัย

HS.BRU.2.1-4-1 : โครงการ
พัฒนาศักยภาพการวิจัยด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
HS.BRU.2.1-4-2 :   โครงการ
ยกระดับผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์สู่การนำไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
HS.BRU.2.1-4-3 : รายชื่อ
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการที่ทำการแปล 
HS.BRU.2.1-4-4 : โครงการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการและการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
HS.BRU.2.1-4-5 : สำเนา 
“มนุษยสังคมสาร” ที่ปรากฏ
รายชื่อคณาจารย์ภายในคณะ
ที่เผยแพร่งานวิจัย  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
และบทความวิชาการเพื่อตีพมิพ์ระดับ
นานาชาติ (HS.BRU.2.1-4-2) และปี
การศึกษา 2563 มนุษยศาสตร์และสังคม 
ศาสตร์ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 เพื่อ
ส่งเสริมอาจารย์ในคณะตลอดนักวิชาการทัง้
ในและต่างประเทศได้นำเสนอบทความวิจัย
และบทความวิชาการ (HS.BRU.2.1-4-4) 
และคณะมีวารสารวิชาการ มนุษยสงัคมสาร 
TCI กลุม่ 2 เพือ่สง่เสรมิอาจารย์ได้ตีพิมพ์
ผลงาน (HS.BRU.2.1-4-5) ตลอดจนคณะให้
การสนบัสนุนงบประมาณแก่อาจารย์ได้
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือตีพิมพ ์Scopus 
(Quartile 2) 
(HS.BRU.2.1-4-6)  

HS.BRU.2.1-4-6 : ประกาศ
มหาวิทยาลัยการสนับสนุน
งบประมาณในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยคณาจารย์ 
HS.BRU.2.1-4-7 : โครงการ
ทุนอุดหนุนการวิจัยทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำหรับคณาจารย์          

5. มีการพฒันาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มกีาร
สร้างขวัญและกำลังใจ
ตลอดจน 
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
สนับสนุน และพฒันาสมรรถนะอาจารย์ใน
การทำงานวิจัยโดยการจัดโครงการอบรม
นักวิจัยของคณะ ( 2.1-5-1) และคณะฯ ได้จัด 
(HS.BRU.2.1-4-2)  โครงการยกระดับ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้าน
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์สู่การนำไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 (HS.BRU.2.1-5-2) ตลอดจนสนับสนุน
กิจกรรมที่สง่เสรมิงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
มีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง 
(HS.BRU.2.1-5-3) อกีทั้ง  ยังมีคณาจารย์
พัฒนาตนเองด้านงานวิจัยในการนำเสนอ
งานวิจัยในที่ต่าง ๆ (HS.BRU.2.1-5-4) 

HS.BRU.2.1-5-1 : โครงการ
อบรมนักวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 
HS.BRU.2.1-4-2 :   โครงการ
ยกระดับผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์สู่การนำไปใช้
ประโยชน์ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
HS.BRU.2.1-5-3 : สำเนา
คำสั่งคณาจารย์เข้าร่วมอบรม
วิจัยของมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
ตลอดจนมหาวิทยาลัยให้การสนบัสนุน
งบประมาณแกอ่าจารย์ไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจัย
(HS.BRU.2.1-5-5) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติฐาน Scopus  
 

HS.BRU.2.1-5-4 : หลักฐานที่
แสดงถึงคณาจารย์ในการเสนอ
งานวิจัย ปีการศึกษา 2563 
HS.BRU.2.1-5-5 : ประกาศ
มหาวิทยาลัยการสนับสนุน
งบประมาณในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยคณาจารย์ 
HS.BRU.2.1-5-6 : สำเนา
หลักฐานการเบิกจ่ายทุน
สนับสนุนผลงานการนำเสนอ 
HS.BRU.2.1-5-7: 
ภาพประกอบมากมอบเกียรติ
บัตรยกย่องนักวิจัยที่สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
ฐาน Scopus (Q2) 

6. มีระบบและกลไกเพื่อ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิ
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นำไปใช้
ประโยชน์และดำเนินการ
ตามระบบทีก่ำหนด 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้
ประโยชนจ์ากระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องของการคุ้มครองสทิธิ
ของการวิจัย โดยมหีน่วยงานกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาในการประสานงานกบั
กรมทรัพยส์ินทางปัญญาเกี่ยวกบัการขอรบั
สิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร/จริยธรรมการวิจัยใน
คน เพื่อให้นักวิจัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้าน
จริยธรรมในการทำวิจัยในคน และ แนวทาง
จริยธรรมการวิจัยในคน 
สอดคล้องกบัหลักจริยธรรมสากลที่ใช้ยึดถือ
ปฏิบัติ ได้แก่ Belmont Report, 
Declaration of 
Helsinki, International Ethical 
Guidelines for Biomedical Research 
Involving Human Subjects (CIOMS), 
International Ethical Guidelines for 

HS.BRU.2.1-6-1 :  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยและ
จริยธรรมการวิจัยในคน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
Epidemiological Studies (CIOMS and 
WHO) และ ICH GCP Guidelines  
โดยจัดให้มบีุคลากรดำเนินการตั้งแต่
จัดเตรียมคำขอรบัสิทธิบัตร/อนสุิทธิบัตร/
จริยธรรมการวิจัยในคน (HS.BRU.2.1-6-1) 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  
เป้าหมายปีการศึกษา 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 
 บรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

เป้าหมาย 
  มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะตามเกณฑ์การประเมิน
ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างน้อย 25,000 บาทต่อคน 
 
ชนิดชองตัวบ่งชี้   : ปัจจัยนำเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 การแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 1.  เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุม่สาขาวิชา 
  1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กำหนดใหเ้ป็นคะแนนเตม็ 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน   
  1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 
สูตรการคำนวณ 
 1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =     
 
 
  2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้  =  
ผลการดำเนินงาน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีเงินสนับสนุนงานวจิัยจาก
ภายในและภายนอกโดยภาพรวมทั้งสิ้น 1,525,354 บาท  แยกเป็น 
 

กลุ่มสาขาวิชา คณะ 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
จำนวนอาจารย์ประจำ
ท้ังหมดและนักวิจัย 
(ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 

จำนวนเงนิ
เฉลี่ยต่อคน

(บาท) ภายใน ภายนอก รวม 

 มนุษยศาสตร ์
 และ 
 สังคมศาสตร ์

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

120,000 
 

1,405,354 1,525,354 98 คน 15,564 

 
การคำนวณ  
 1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
 

1,525,354 
= 15,564 

98 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
x 5 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  2.  แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
15,564 

X 5 = 3.11 
25,000 

 
การประเมินตนเอง  
 การดำเนินงานข้างต้นเมื่อประเมินโดยการใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี
ของ สกอ. ในรอบปีการศึกษา  2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรมัย์ มี
ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  
เป้าหมายปีการศึกษา 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

 

25,000บาท/คน 
 

15,564 บาท/คน 
 

3.11 
 บรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 

หลักฐานอ้างอิง: 
หมายเลข
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร 

HS.BRU.2.2-1 ประกาศการจัดสรรงบวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

HS.BRU.2.2-2 ตารางสรุปรายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

HS.BRU.2.2.3 ประกาศการจัดสรรงบวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
ประจำปีงบประมาณ 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  
 
เป้าหมาย 
  ร้อยละ 20 ของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมดของคณะ  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้    : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 การแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค 2 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
 กลุ่มสาขาวิชา  มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป 
 
สูตรคำนวณ 
 1. คำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนกัของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ตามสูตร 
 
 
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 
 

คะแนนที่ได้  =  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจำและนักวิจัย 
              จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 

X 100 



58 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

กำหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
จำนวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

0.20 -บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ใน
รายงานสบืเนือ่งจากการประชุม วิชาการระดับชาติ 

4 X 0.20 0.8 

0.40 -บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ใน
รายงานสบืเนือ่งจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑก์ารพจิารณา วารสารทางวิชาการสำหรบัเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตส่ถาบันนำเสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน  30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

5 X 0.40 2 

0.60 -บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่  2 

15 X 0.60 9 

0.80 -บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทำเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการ ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน  30  วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0 X 0.80 0 

1.00 -บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรบัเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 
-ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

8 X 1.00 8 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพ 
จำนวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ำหนัก 

-ผลงานวิชาการใช้สงัคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนนิการ 
-ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รบัการจด
ทะเบียน 
-ตำราหรือหนังสือที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 
-ตำราหรือหนังสือทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 19.80 
จำนวนอาจารย์และนักวิจัยท้ังหมด 98 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

20.20 

คะแนนท่ีได้ 5 
 
 
 
 
การคำนวณ 
 1. คำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวจิัย
ตามสูตร 
 

19.80 
X 100 = 20.20 

98 
 
 2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

20.20 
X 5 = 5.05 

20 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

การประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   

เป้าหมายปีการศึกษา 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20.61 5 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
 
 

หลักฐานอ้างอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
HS.BRU.2.3-1 สรุปรายช่ืองานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ 
HS.BRU.2.3-2 หลักฐานที่แสดงการเผยแพร่งานวิจัย/ แหล่งเผยแพร่งานวิจัย 

 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 
1. มีความหลายหลากทางด้านศาสตร์ในสาขาต่าง  ๆ  จึงมีผลสนับสนุนให้สามารถผลิตผลงานไดอ้ย่าง
หลากหลายและกว้างขวาง อีกทั้งผลงานสร้างสรรค์บางส่วนยังได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและ
นานาชาติหลายช้ิน 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัย ให้เพิ ่มมากขึ ้นในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 
2.พัฒนาระบบในการสนับสนุนการเผยแพร่บทความและผลงานทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนช่องทางการ
เผยแพร่งานวิชาการให้มีหลายช่องทางมากขึ้น 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

องค์ประกอบที่ 3  : การบริการวิชาการ 
 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บริการวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทปัญหา
และความต้องการของท้องถ่ินชุมชน และสังคมตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์ของคณะ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก ในการทำงานรวมทั้งบูรณาการกับพนัธกิจอื่น ๆ  ด้วยความ
โปร่งใสชัดเจนและตรวจสอบได้เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นผลกระทบเชิง
บวกสร้างคุณค่า สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื ่อพัฒนาผู ้เรียนครอบครัว ท้องถิ ่นชุมชนสังคมและ
ประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน  
 
ตัวบ่งชี้จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ท่ี3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน หรือสังคม  
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จำนวนโครงการการบริการวิชาการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ หรือแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  : การบริการวิชาการแก่สังคม  

 
เป้าหมาย 
  มีการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 5 ข้อ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการกำหนดพื้นที ่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถ ิ ่นที่
สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นชุมชนหรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ  
  2. จัดทำแผนบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบันตาม ศาสตร์พระราชาหรือตามแนวพระราชดำริและแผนการนำไปใช้ประโยชน์ที่มีการกำหนดตัว
บ่งช้ีความสำเร็จในระดับ แผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อ
พิจารณา  
  3. ดำเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินชุมชนหรือสังคมที่กำหนด
ไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  4. มีนวัตกรรมที่นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถ่ิน อย่างน้อย 1 นวัตกรรม  
  5. ร้อยละ 60 ของโครงการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ของคณะ
ตามแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
 
ผลการดำเนินงาน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการบรกิารวิชาการแก่
สังคม โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
1. จ ั ด ท ำ แ ผ น ก า ร
บริการวิชาการประจำปี
ท ี ่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
ก ำห นดต ั วบ ่ ง ช ี ้ วั ด
ความสำเร ็จในระดับ
แ ผ น แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร
บ ร ิ ก ารว ิ ชาการแก่
ส ั ง ค ม แ ล ะ เ ส น อ
กรรมการประจำคณะ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

       ในปีการศึกษา 2563  คณะมนุษยศาสตร์
และส ังคมศาสตร์ดำเน ินการจ ัดทำแผนการ
บริการวิชาการประจำปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม โดยจัดกิจกรรมตามบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมมือกับชุมชน/ถ่ิน 
(HS.BRU.3.1-1-1)  ตามคู่มืองานบริการวิชาการ 
ค ณ ะ ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ ส ั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
(HS.BRU.3.1-1-2) และตามคู ่ม ือศูนย ์บร ิการ
ว ิ ช าก า ร  มห าว ิ ท ย าล ั ย ร าชภ ั ฏบ ุ ร ี ร ั มย์  
(HS.BRU.3.1-1-3) ดังนี ้
     1. จัดประชุมคณะกรรมประจำคณะเพื่อวาง
แผนการจัดทำแผนบริการวิชาการประจำปี 
(HS.BRU.3.1-1-4) ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

HS.BRU.3.1-1-1 : บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
ร่วมกับชุมชน 
HS.BRU.3.1-1-2: คู่มือ
งานบริการบริการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
HS.BRU.3.1-1-3: คู่มือ
ศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 
HS.BRU.3.1-1-4: รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ 
HS.BRU.3.1-1-5: แผน
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ 5 ปี 
2561-2565 ของ
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
โดยทบทวนจากแผนการบริการวิชาการในปี
การศึกษา 2562  
     2. คณะดำเนินการจัดทำแผนการบริการ
วิชาการประจำปีตามบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU)กับชุมชน/ท้องถิ่น ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม และกำหนดตัวบ่งช้ี
วัดความสำเร็จระดับแผนและโครงการ มีระบบ
และกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดย
คณะได้จัดทำภายใต้แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 5 
ปี  2561-2565 ของมหาว ิทยาล ัย และคณะ
มนุษยศาสตร์ (HS.BRU.3.1-1-5)   
    3. คณะทำการทบทวนแผนการบร ิ ก าร
ว ิชาการในป ีการศ ึกษา 2562 เพื่อปร ับปรุง
กระบวนการในปีการศึกษา 2563 ซึ่งกำหนดให้มี
ทั้งโครงการที่มีรายได้และโครงการที่ให้บริการไม่
หวังผลเชิงธุรกิจตามความต้องการของชุมชนด้วย
ความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
และจากนั้นได้จัดทำแผนบริการวิชาการที่ชัดเจน
แ ล ะ ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก 
(HS.BRU.3 .1 -1 -   6)  โดยม ี คณะกรรมการ
รับผิดชอบในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
(HS.BRU.3.1-1-7) 
       3. นำเสนอต่อคณะกรรมกาบริหารคณะ 
เพื ่อพิจารณาแผนการบริการทางวิชาการแก่
สังคม (HS.BRU.3.1-1-8) 
       4. ปรับปรุงแผนการบริการวิชาการแก่
สังคมตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร
คณะ   
      5. ดำเนินการจัดทำสรรงบประมาณตาม
แผนบริการวิชาการแก ่ส ังคมของคณะ และ

มหาวิทยาลัย และคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
HS.BRU.3.1-1-6 : 
แผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ 
2563 
HS.BRU.3.1-1-7: สำเนา
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
บริการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย ์
HS.BRU.3.1-1-8: รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ  
HS.BRU.3.1-1-9:  แผน
บริการวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2563 
HS.BRU.3.1-1-10: สำเนา

รายงานประชุมที่เก่ียวข้อง
กับการจัดสรรงบประมาณ
บริการวิชาการ 
 
HS.BRU.3.1-1-11: 
รายงานโครงการบริการ
วิชาการ 
ปีงบประมาณ 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
ดำเนินโครงการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม
ของคณะ (HS.BRU.3.1-1-9 & HS.BRU.3.1-1-
10) 
      6. ประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ
ประจำการศึกษา 2563 ต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะเพ ื ่อพ ิจารณาโครงการ/ก ิจกรรมที่ เกิด
ประโยชน์และสอดคล้องมากที ่ส ุดกับความ
ต้องการของสังคมและตอบโจทย์ตัวบ่งชี ้ วัด
ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
ว ิ ช าก า ร แก ่ ส ั ง คม  (HS.BRU.3 . 1 - 1 -10 & 
HS.BRU.3.1-1-11) 
      7. ทบทวนกระบวนการแผนบริการวิชาการ
เพื่อวางแผนบริการวิชาการ และพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้เหมาะสมในปีการศึกษา 2564  

2. โครงการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดทำ
แผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเ้กิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม  

     จากผลการดำเนินการบรกิารวิชาการปี 2562 
คณะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรผู ้รับบริการ
รวมท ั ้ งม ีการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลด ้วยว ิธ ีที่
หลากหลาย ดังนั ้น ในปีการศึกษา 2563 จึงมี
ดำเนินการจัดทำแผนการบริการวิชาการ โดยมี
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม ดังนี้ 
     1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อ
วางแผนการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื ่อให้เก ิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม โดยทบทวนจาก
แผนการบริการวิชาการในปีการศึกษา 2562 
     2. คณะและสาขาว ิชาดำเน ินการจ ัดทำ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนบริการ
วิชาการ ในส่วนของแผนการใช้ประโยชน์จากการ

HS.BRU.3.1-2-1: 
แผนการบริการวิชาการ 
ส่วนของแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ 
ประจำปี 2563 
HS.BRU.3.1-2-2: รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
บริการวิชาการเพื ่อให้เก ิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม (HS.BRU.3.1-2-1) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ ื ่อพัฒนาระบบบร ิการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมบุคลากรและ
หน่วยงานทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริการวิชาการ 
และเพื่อบูรณาการให้บริการวิชาการเข้ากับการ
ปฏิบัติภารกิจแบบองค์รวม โดยบุคลากรคณะทั้ง
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรม  
    3. นำเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารคณะ เพื่อ
พิจารณาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ (HS.BRU.3.1-2-2) 
     4. ปรับปรุงแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บร ิ ก ารว ิ ชาการตามคำแนะนำขอ งค ณะ
กรรมการบริหารคณะ 

3. โครงการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมในข้อ 
1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการทีบ่ริการแบบ
ให้เปล่า  

     คณะจ ัดแผนการบร ิการว ิชาการ โดย
กำหนดให้มีโครงที่ให้บริการแบบให้เปล่า ดังนี้  
     1. คณะได้วางแผนการบริการให้มีโครงการ
ให้บริการไม่หวังผลเชิงธุรกิจ โดยส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการที่ให้บริการแบบให้เปล่า 
     2. คณะได้ดำเนินการบริการวิชาการตาม
แผนของโครงการ โดยมีการประเมินผลการจัด
โครงการ จากนั ้นทำการทบทวนกระบวนการ
บริการวิชาการทั้งสองรูปแบบเพื่อนำมาปรับปรุง
ซึ ่งการบริการวิชาการในปีการศึกษา 2563 มี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บริการแบบให้
เปล่า จำนวน 15 โครงการ (HS.BRU.3.1-3-1)  

HS.BRU.3.1-3-1 : สำเนา
รายงานผลโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563 
HS.BRU.3.1-3-2: รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
3. นำเสนอรายงานสรุปโครงการต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา 
 (HS.BRU.3.1-3-2) 

4. ทบทวนกระบวนการบริการวิชาการทั้งสอง
ร ูปแบบเพื ่อวางแผนการบริการวิชาการในปี
การศึกษา 2564   

4. ประเมินความสำเร็จ
ตามตัวบ่งชี ้ของแผน
และโครงการบร ิการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 
1 แ ล ะ น ำ เ ส น อ
กรรมการประจำคณะ 
เพื่อพิจารณา  

       คณะและสาขาว ิชาม ีการประเม ินผล
ความสำเร็จตามตัวบ่งชี ้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมตามตัวบ่งชี ้ของแผน 
(HS.BRU.3.1-4-1)  เพ ื ่ อ เป ็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาบริการวิชาการในครั้งต่อไป และ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการได้นำเสนอผลการ
ดำเนินโครงการและความสำเร็จให้กรรมการ
ประจำคณะรับทราบ(HS.BRU.3.1-4-2) 

HS.BRU.3.1-4-1 : ตาราง
ประเมินผลความสำเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผน
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม 
HS.BRU.3.1-4-2 : สำเนา
รายงานการประชุมที่ได้
นำเสนอผลความสำเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผน
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม) 

5. นำผลการประเมิน
ตามข้อ 4  มาปรับปรุง
แผนหรือพฒันาการ
ให้บรกิารวิชาการสังคม  

       คณะได้นำผลการประเมินความสำเร็จของ
แผนมาปรับปรุง แก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
บริการวิชาการ (HS.BRU.3.1-5-1) เพื่อนำมาเป็น
แนวทางในการดำเนินงานบริการวิชาการในปี
การศึกษา 2562 (HS.BRU.3.1-5-2) และที่สำคัญ
คณะฯ ร่วมกับสาขาวิชาให้การบริการวิชาการแก่
ชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ (HS.BRU.3.1-5-2) และ
ภาพประกอบการทำความร่วมมือ (MoU) และ
ก ิจกรรมร ่วมก ับช ุมชนในจ ั งหว ัดบ ุร ีร ัมย์  
(HS.BRU.3.1-5-4) 

HS.BRU.3.1-5-1 : สำเนา
รายงานการประชุมที่

เก่ียวข้องกับการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงการบริการ

วิชาการ 
HS.BRU.3.1-5-2 : 
แผนปฏิบัติราชการ คณะ
ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
ส ังคมศาสตร ์  ประจำปี
งบประมาณ 2563 
HS.BRU.3.1-5-3 : การทำ
ความร่วมมือการบริการ
วิชาการ (MoU) แก่ชุมชน
ในจังหวัดบุรีรัมย์ ของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2563 



67 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
HS.BRU.3.1-5-4 : 
ภาพถ่ายทำความร่วมมือ
การบริการวิชาการ 
(MoU) และกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนในจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจำปี
งบประมาณ 2563 

6. คณะมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 

       อ า จ า ร ย ์ ค ณ ะ ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการ
ให้บร ิการว ิชาการก ับศ ูนย ์บร ิการว ิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ และเป็นหัวหน้า
โครงการ (HS.BRU.3.1-6-1) ตลอดจนการทำ
ก ิจกรรมร ่วมก ับช ุมชนในจ ั งหว ัดบ ุร ี ร ัมย์
(HS.BRU.3.1-6-2)  
  

HS.BRU.3.1-6-1 : สำเนา
รายงานผลโครงการบริการ
วิชาการของศูนย์บริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 
2563 ที่คณาจารย์ในคณะ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 
HS.BRU.3.1-6-2 : 
ภาพถ่ายทำความกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนในจังหวัด
บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563 

 
การประเมินตนเอง  
 การดำเนินงานข้างต้นเมื่อประเมินโดยการใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี
ของ สกอ. ในรอบปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี
ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  
เป้าหมายปีการศึกษา 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
 บรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 จำนวนโครงการการบริการวิชาการท่ีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะหรือแผน 
                 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

 
เป้าหมาย 
  ร้อยละ 20 ของจำนวนโครงการการบริการวิชาการทั้งหมดที่ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ของคณะหรือยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  
  โดยการแปลงค่าร้อยละจำนวนโครงการการบริการวิชาการที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
หรือยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
  โครงการการบริการวิชาการที่ได้ดำเนินการตามอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะหรือยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20  
 
สูตรการคำนวณ  
  1. คำนวณตามจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะหรือยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยต่อจำนวนโครงการการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะหรือยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

ร้อยละของจำนวนโครงการ 
บริการวิชาการที่ได้ดำเนินการ  =  

โครงการบริการที่ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
หรือยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

X 100 
จำนวนโครงการบริการที่ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

ของคณะหรือยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 
 
  2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้  =  
ร้อยละของโครงการบริการที่ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะหรือ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย X 5 
ร้อยละของโครงการบริการฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

การคำนวณ 
 1. คำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของโครงการบริการฯ 
 

15 
X 100 = 100 

15 
 
 2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

100 
X 5 = 25 

20 
 
ผลการดำเนินงาน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขาวิชาได้ดำเนินโครงการการบริการวิชาการที่ได้
ดำเนินการตามอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะหรือยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจำนวน 15 โครงการ ดังนี ้
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ลำดับ จำนวนโครงการการบริการวิชาการได้ดำเนนิการตามแผน
ยุทธศาสตรข์องคณะหรือยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการผลิตวารสารวิชาการ "มนุษยสังคมสาร" คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาตร์และ
สังคมศาสตร ์

2 โครงการอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตร
อินทรียเ์พื่อเพิ่มมลูค่าให้ชุมชนพื้นทีร่่วมพฒันาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาตร์และ
สังคมศาสตร ์

3 โครงการบรูณาการการเรียนการสอนเข้ากับการวิจัย และ
บริการวิชาการสู่ชุมชนและสถานศึกษา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

4 โครงการบรูณาการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

5 โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

สาขาวิชาบรรณารกัษศาสตร์ฯ 

6 โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาไทย ครั้งที่ 17 (ทักษะอ่าน 
คิด วิเคราะห์) 

สาขาวิชาภาษาไทย 

7 โครงการนิติค่ายอาสาพฒันาและบรกิารวิชาการสู่ชุมชน สาขาวิชานิติศาสตร์ 
8 โครงการบริการวิชาการทางวิชาการด้านการพฒันาสังคมเพือ่ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

9 โครงการบริการวิชาการทางดนตรีเพื่อตอบสนอง ความ
ต้องการของสถานศึกษาและท้องถ่ิน 

สาขาวิชาดนตรี 

10 โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์งานศิลปะแกส่ังคม สาขาวิชาศิลปะดิจิทลั 
11 โครงการสง่เสรมิอาชีพที่เหมาะสมกับผู้พิการทางกายและการ

เคลื่อนไหวในพื้นทีจ่ังหวัดบรุีรัมย์ 
คณะมนุษยศาตร์และ

สังคมศาสตร ์
12 โครงการสง่เสรมิเกษตรกรรมและเศรษฐกจิฐานรากตาม

ศาสตร์พระราชาสูก่ารพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืน 
คณะมนุษยศาตร์และ

สังคมศาสตร ์
13 โครงการกจิกรรมส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

OTOP นวัตวิถีในพื้นที่ 3 หนอง  
คณะมนุษยศาตร์และ

สังคมศาสตร ์
14 โครงการบรูณาการภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนทอ้งถ่ินสู่

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 
คณะมนุษยศาตร์และ

สังคมศาสตร ์
15 โครงการพัฒนาและยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสือ่สารในศตวรรษที่ 21 สำหรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
คณะมนุษยศาตร์และ

สังคมศาสตร ์
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

การประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  

เป้าหมายปีการศึกษา 2563 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 5 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

 
 
หลักฐานอ้างอิง: 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
HS.BRU.3.2-1 คู่มือการใช้งบประมาณประจำการศึกษา 2563 
HS.BRU.3.2-2 รายงานโครงการบริการวิชาการของคณะและสาขาวิชา ประจำการศึกษา 2563 

 
 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
 
จุดเด่น 
1. คณะฯ ทำกิจกรรมหลากหลายครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ของคณะฯ ส่งผลให้ชุมชนและท้องถ่ินมี
ความเข้มแข็ง 
2. มีการสร้าง/ขยายเครือข่ายในการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ต้องตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสาขาวิชาร่วมกันทำงานกับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อความ
เข้มแข็ง 
2. คณะฯ ควรเพิ่มสื่อหรือช่องทางในการนำเสนอข่าวสารในวงกว้าง 
3. คณะฯ ควรมีโครงการบริการวิชาการที่จัดให้แก่ชาวต่างประเทศ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

องค์ประกอบที่ 4  : การทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 
  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปน็พันธกิจสำคัญประการหนึ่งของคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ดังนั้น คณะจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของมหาวิทยาลัย และมี
การบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ  โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ 
สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน  
 
ตัวบ่งชี้จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
เป้าหมาย 
  มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
อย่างน้อย 5 ข้อ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
   1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  2. จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งช้ีวัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน  
  3. กำกับติดตามให้มีการดำาเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
  5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
  7. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6-7 ข้อ 

 
ผลการดำเนินงาน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
1. กำหนดผู้รับผิดชอบ
ในการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการกิจการนักศ ึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมคณะประจำปี 2563 โดยมีรอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีคณาจารย์ทั้ง 9 สาขาวิชา
เข ้ามาร ่วมเป็นกรรมการดำเน ินงาน และมี
คณะกรรมการสโมสรคณะเป็นผู้ร่วมดำเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ (HS.BRU.4.1-1-1) 

HS.BRU.4.1-1-1 :  คำสั่ง
แต่งตั้ง 
คณะกรรมการกิจการนัก 
ศึกษาและศิลปวัฒน 
ธรรม  คณะฯ ประจำ ปี 
2563 
 

2. จัดทำแผนด้านทำนุ
บ ำ ร ุ ง ศ ิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม และกำหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมท ั ้ งจ ัดสรร
งบประมาณเพ ื ่ อ ให้
สามารถดำเนินการได้
ตามแผน  

     ค ณ ะ ไ ด ้ จ ั ด ท ำ แ ผ น ด ้ า น ท ำ น ุ บ ำ รุ ง
ศ ิ ล ป ว ัฒ นธร ร ม  ให ้ เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ก ั บ ส ำนั ก
ศ ิ ลปว ัฒนธรรม  และสอดคล ้ อ งก ับ แผ น
ยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
พ .ศ .2561-2565 ประเด ็นย ุทธ ศาสตร ์ท ี ่  5 
ส่งเสริม สืบสาน  ทำนุ บำรุงและเผยแพร่ศิลป 
วัฒนธรรมอีสานใต้ให้มีความโดดเด่นสู่สากล 
หน้าที่  41; 55-56 (HS.BRU.4.1-2-1)  
แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 5  ปี พ.ศ. 2561-2565 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ที่  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสาน ทำนุบำรุง 
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้สู่
สากลและส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากแนว

HS.BRU.4.1-2-1 : แผน
ยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 
2561-2565 ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 หน้าที่ 41 และ 55-
56  
HS.BRU.4.1-2-2 : แผน
ยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 
2561-2565 ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 หน้าที่ 24; 57,59 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
พระราชดำริ หน้าที่  24; 57,59 ) จากนั้นนำมา
วางแผนจัดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 คณะมน ุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร์  
(HS.BRU.4.1-2-2) (HS.BRU.4.1-2-3)   

HS.BRU.4.1-2-3  :  
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ  
2563 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

3. กำกับติดตามให้มี
การดำเน ินงานตาม
แผนด ้ านทำน ุบำรุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

     คณะและสาขาว ิ ชาต ่ า งๆ ในคณะ ได้
ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง (HS.BRU.4.1-3-1) 
โดยมีการกำกับติดตามให้มีรายงานผลโครงการ
กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดโครงการ (HS.BRU.4.1-3-2) 

HS.BRU.4.1-3-1 :  
สำเนารายงานผลโครงการ
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ
ด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
HS.BRU.4.1-3-2  : 
เอกสารแสดงการกำกับ
ติดตามการดำเนิน
โครงการทำนุ
ศิลปวัฒนธรรม 

4. ประเมินความสำเร็จ
ต า ม ต ั ว บ ่ ง ช ี ้ ท ี ่ วั ด
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน
ด้านทำนุบำร ุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

     หลังจากดำเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
แล้ว คณะฯได้ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งช้ีที่
วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการครั ้งต่อไป 
(HS.BRU.4.1-4-1) 

HS.BRU.4.1-4-1 : ตาราง
แสดงประเมินผล 
ความสำเร็จตาม 
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

5. นำผลการประเมินไป
ป ร ั บ ป ร ุ ง แผ นห รื อ
กิจกรรมด้านทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

     คณะได้นำผลการดำเนินงานตามโครงการ
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาประชุมก่อนเปิด
ภาคเรียนให้กรรมการสโมสรนักศึกษารับทราบ 
และหาแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน 
(HS.BRU.4.1-5-1) 

HS.BRU.4.1-5-1  :  
สำเนาวาระการประชุม
ก่อนเปิดภาคเรียนให้
กรรมการสโมสรนักศึกษา
รับทราบ และหาแนวทาง
ในการปรับปรุงการทำงาน 

6. เผยแพร ่ก ิจกรรม
หร ือการบร ิการด ้าน
ทำนุบำร ุงศิลปะและ
ว ั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
สาธารณชน  

      คณะมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด ้ านทำน ุบำร ุ ง ศ ิ ลปะและว ัฒนธร ร มต่ อ
สาธารณชน ดังมีรายการเผยแพร่ต่อไปนี้ 
       1. เข ้ าร ่ วมการประกวดกระทงระดับ
มหาวิทยาลัย ประเภทสร้างสรรค์ ได้รับรางวับ

(HS.BRU.4.-6-1:ภาพ 
การประกวดกระทงระดับ
มหาวิทยาลัย 
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
ชนะเลิศ อันดับ 1 และการประกวดนางนพมาศ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  
(HS.BRU.4.1.-6 -1:) 

   2. โครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นประจำ ปีงบประมาณ 

2563 คณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

       3. โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน 

OTOP นวัตวิถีในพื้นที่ชุมชน 3 หนอง (หนองกง, 

หนองยายพิมพ์, หนองโสน) โดยมีการส่งเสริม

การท่องเที่ยวโดยการถ่ายทำวีดิทัศน์ที่ถ่ายทอด

ถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมทั้งอาหาร เพื่อเปน็

การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หมู ่บ้านทั ้ง 9 

หมู่บ้าน (HS.BRU.4.1-6-2) 

(HS.BRU.4.1-6-2 : วีดิ
ทัศน์ที่ถ่ายทอดถึง
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
รวมทั้งอาหาร เพื่อเป็น
การส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านทั้ง 
9 หมู่บ้านในพื้นที่ 3 
ตำบล 

7. กำหนดหร ือสร ้าง
มาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

- - 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  
เป้าหมายปีการศึกษา 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 6 ข้อ 4 
 บรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 
1. บุคลากรและนักศึกษาให้ความร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการเข้าร่วมและจัด
กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. กลุ ่มนักศึกษาที ่เข้ามาศึกษาต่อในคณะฯ มาจากภูมิภาคต่างๆ ทำให้มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอันเป็นข้อสนับสนุนในด้านการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในกิจกรรมบางประเภทที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถ่ินหรือภูมิภาค 
3. คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
ในด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผสมผสานระหว่างวิถีพุทธกับสังคมไทย และในด้านการ
จัดการชุมชน 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรจัดระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงดำเนินการตามระบบที่กำหนดไว้ 
เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนางานด้านการศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ควรเพิ่มการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา โดยกำหนดไว้ในแผนการเรียนหรือ มคอ. 3 ให้มากยิ่งข้ึน 
3. พัฒนาการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของนักศึกษาให้ออกมา
เป็นกิจกรรมที่สามารถเผยแพร่ทั้งในมหาวิทยาลัย ชุมชนผู้เกี่ยวข้องรวมถึงเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
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องค์ประกอบที่ 5  : การบริหารจัดการ 
 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้อง ให้
ความสำคัญกับการบริหารจัดการคณะ โดยมีมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแล การทำงานของ
คณะให้มีประสิทธิภาพ  และจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบ
ฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้ งหมด ฯลฯ เพื่อ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
ตัวบ่งชี้จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  : การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
   กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

 
เป้าหมาย 
  มีการบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบทั้ง 7 ข้อ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   : กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื ่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุม่สถาบันและเอกลกัษณ์ของคณะ
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชี และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วน ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแข่งขัน 
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   3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัย ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยง ลดลงจากเดิม  
  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ ง 10 ประการที่แสดงผลการดำเนินงาน
อย่างชัดเจน  
  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้ อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง  
  6. การกำกับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และ สายสนับสนุน  
  7. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจ และพัฒนาการของคณะ ที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการดำเนินงาน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารของ
สถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยมีผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
1. พัฒนาแผนกล
ยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT 
โดยเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ 
สถาบัน รวมทัง้
สอดคล้องกบักลุม่
สถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 
และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีตามกรอบ
เวลาเพือ่ให้บรรลผุล
ตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดบั
สถาบันเพือ่
พิจารณาอนุมัติ  

     จากผลการประเมินด้านพัฒนาแผนกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์ SWOT แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติ
การประจำปี ปีงบประมาณ 2562 พบว่า ผลการพัฒนา
แผนกลยุทธ์ ขาดความเชื่อมโยงและความสอดคล้อง มี
รายละเอียดไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์การ
ประเมิน ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้
มี ทบทวน/การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 
และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2563 ให้มี
ความเชื ่อมโยงและสอดคล้องกับวิส ัยทัศน์ของคณะ 
สถาบัน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการจัดทำแผนดังกล่าว มีขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้ 
   1. คณะได้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการทบทวนและ
จัดทำแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(HS.BRU.5.1-1-1)   
   2. คณะไดจ้ัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานและ
เสริมสร้างขวัญกำาลังใจบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (HS.BRU.5.1-1-2) แบบออนไลน์ ในเดือน
พฤษภาคม 2563  มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 80 
คน ประกอบ ด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทบทวน/
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ โดยมีการร่วมกันวิเคราะห์ SWOT 
ทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของคณะ  โดยได้นำ
ข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานเพื่อมาประกอบการ
จ ัดทำ SWOT Analysis  และกำหนดท ิศทางในการ
ดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ
คณะ/มหาวิทยาลัย 

HS.BRU.5.1-1-1 : 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวน
และจัดทำแผนกุลยุทธ์ 
HS.BRU.5.1-1-2: 
สำเนาสรุปโครงการ
โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาหน่วยงาน
และเสริมสร้างขวัญกำา
ลังใจบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
HS.BRU.5.1-1-3: ผล
การวิเคราะห์ SWOT 
HS.BRU.5.1-1-4: แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ พ.ศ. 2561-
2565 
HS.BRU.5.1-1-5: แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน  
HS.BRU.5.1-1-6 : 
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
2563 
HS.BRU.5.1-1-7: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ 
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   3. คณะได้นำผลการวิเคราะห์ SWOT (HS.BRU.5.1-1-
3) ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลจาก SWOT เพื่อจัดทำแผนกล
ยุทธ์เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ/มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์และพัฒนาไปสู่การ
จัดทำแผนต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) แผนกลยุทธ์ 5 ปี (HS.BRU.5.1-1-4) 
   2) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (HS.BRU.5.1-1-5) 
   3) แผนปฏิบัติการประจำปี (HS.BRU.5.1-1-6) 
โดยทุกแผนได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้อย่าง
ชัดเจน และนำร่างแผนกลยุทธ์ทั้ง 3 แผนผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการบร ิหารคณะเพ ื ่อพ ิจารณาเห ็นชอบ 
(HS.BRU.5.1-1-7) และนำเสนอผู ้บริหารระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
   4. คณะได้ดำเนินการจัดแผนปฏิบ ัต ิงานประจำปี
งบประมาณ 2563 ตามแผนกลยุทธ์ทั้ง 3 กลยุทธ์ และมี
การกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน 
เพื่อใช้เป็นแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เป็นผู้รับผิดชอบในการผลักดัน เพื่อให้ทุกสาขาวิชานำไป
ปฏิบัติและดำเนินการควบคุม ติดตามผลการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ให้บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
    5. คณะได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของแผนกล
ยุทธ์ 5 ปี แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน และแผนปฏิบ ัติ
ราชการประจำปี  โดยมีรายงานผลดำเนินงาน ทั้ง 3 แผน 
ดังนี ้
     1) ผ ล ก า ร ดำ เ น ิ น ง านตามแผนกล ย ุท ธ ์  5 ปี  
(HS.BRU.5.1-1-8) 
     2) ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(HS.BRU.5.1-1-9) 

HS.BRU.5.1-1-8: 
รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ 5 ปี (รอบ 12 
เดือน) 
 
HS.BRU.5.1-1-9: 
รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน (รอบ 
12 เดือน) 
 
HS.BRU.5.1-1-10: 
รายงานการผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
(รอบ 12 เดือน) 
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     3) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
(HS.BRU.5.1-1-10) 

2. ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบ
ไปด้วย ต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกระบวนการ
จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อทางการเงิน โดยพิจารณา
จากต้นทุนต่อหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลใน
การจัดการเรียนการสอน มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
     1. คณะได้มีการแต่งตั ้งคณะทำงานทบทวน/จัดทำ 
และวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบการศึกษา 
2562-2563 (HS.BRU.5.1-2-1) โดยดำเนินการทบทวน
และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในปีงบประมาณ 2562 
ประเด็นที ่เกี ่ยวกับต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักส ูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
ในการจัดการเรียนการสอนของคณะ เพื่อประเมินความ
คุ้มค่าของต้นทุนต่อหลักสูตร นักศึกษา อาจารย์ บุคลกา
กร และความคุ้มค่าต่อการบริหาร และในปีงบประมาณ 
2563 คณะได้นำผลดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ต่อต้นทุนดังกล่าวมาปรับปรุงและจัดทำแผนวิเคราะห์
ต้นทุนผลิตและจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ประเด็นที่เกี่ยวกับต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ต่อ
บุคลากร และคุ้มค้าต่อการบริหาร (HS.BRU.5.1-2-2) ที่
ประกอบไปด้วย   
     1) ความคุ้มค่าต่อหลักสูตร คือ ประสิทธิภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
     2) ความคุ ้มค่าต่อนักศึกษา คือ ได้นักศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ และสามารถมีงาน
ทำได้  
     3) ความคุ้มค่าต่อคณะ ทำให้คณะมีช่ือเสียง จากการ
ที่นักศึกษามีงานทำได้เป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นคณะที่คน
สนใจเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก  

HS.BRU.5.1-2-1 : สำเนา
คำสั่งแต่งตั้งคณะ 
ทำงานทบทวน/จัดทำ
และวิเคราะห์ต้นทุนผลิต
ประจำปีการศึกษา 2562-
2563 
HS.BRU.5.1-2-2 : 
รายงานประชุมในการนำ
ข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการของ
คณะ 
HS.BRU.5.1-2-3: คู่มือ
การใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย ์
HS.BRU.5.1-2-4: 
รายงานการใช้
งบประมาณประจำปี
งบประมาณ 2563  
HS.BRU.5.1-2-5: คำ
ชี้แจงเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณปี พ.ศ. 2563 
ในคู่มือการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย ์
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     4) ความคุ้มค่าต่ออาจารย์ มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง
วิชาการที่สูงข้ึน และมีงานวิจัยที่เด่น 
     5) ความคุ ้มค ่าต ่อบ ุคลากร ทำให ้การทำงานที่
ประสิทธิภาพ มีองค์กรที่เข้มแข็ง และมีการบริหารจัดการ
ที ่ดี ส่งผลให้การทำงานด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และการปรับแผนรับ
นักศึกษา การบริหารจัดการภายในคณะ เพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าอย่างสูงสุด 
     2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพือ่พัฒนานกัศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 
2563 (HS.BRU.5.1-2-3) ดงันี ้ 

สาขาวิชา นักศึกษา 
ค่า FTES 

ได้รับจักสรร
งบประมาณ 

ภาษาอังกฤษ 962.83 1,091,474 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 223.67 389,918 
ภาษาไทย 176.06 289,895 
ดนตรี 83.17 210,693 
บรรณารักษ ศาสตร์ฯ 116.78 104,800 
ศิลปะดิจิทัล 129.50 233,209 
การพัฒนาสังคม 490.00 687,900 
รัฐประศาสนศาสตร์ 922.66 922,063 
นิติศาสตร์ 376.00 352,400 
ปรัชญาและศาสนา - 51,900 
ประวัติศาสตร์ - 61,400 
ปริญญาโท ศศ.ม./รป.ม) - 240,000 

รวม 3480.67 4,635,652 

   นอกจากนี้  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ได้
จัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรให้อาจารยส์ายวิชาการ
คนละ 7,000 บาท และเจ้าหน้าทีส่นับสนุนคนละ 4,000 
บาท  
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3. คณะได้มีการกำกับและติดตามผลการดำเนินการใช้

จ ่ายงบประมาณประจำปีการศึกษา 2563 ของแต่ละ
หลักสูตร (HS.BRU.5.1-2-4 ) ตามคำชี ้แจงเกี ่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2563 (HS.BRU.5.1-2-5) อย่าง
เคร่งครัด โดยมีวงรอบการดำเนินงานบริหารงบประมาณ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ และ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการบริหารงบประมาณของคณะ 
ประกอบด้วย 

 1. การกำหนดกรอบระยะเวลาตัดยอดและการส่ง
หลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้  

    1) งบแผ่นดิน สิ ้นสุดการตัดยอดภายในวันที ่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และส่งหลักฐาน ภายใน วันที่ 31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ยกเว้นกรณีที่จ าเป็นให้อยู่ในดุลย
พินิจของมหาวิทยาลัย  

    2) งบรายได้ สิ ้นสุดการตัดยอดภายในวันที ่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และส่งหลักฐาน ภายใน วันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ยกเว้นกรณีที่จำเป็นให้อยู่ในดุลย
พินิจของมหาวิทยาลัย  

 2 การดำเนินการติดตามความก้าวหน้าและผลการ
ดำเนินงาน กองนโยบายและแผนจะทำหน้าที่ ติดตาม
ความก้าวหน้าตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

 - ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 
  
 - ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563  
 
 - ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
 
 - ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563  
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
     3. มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้  
      1) เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เร ่งเบ ิกจ ่ายให้สามารถ
เบิกจ่าย อย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่าย
ประจำที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว  
      2) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำประ 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
         - กำหนดเป ้าหมายการเบิกจ ่ายงบประมาณ
รายจ ่ายลงท ุนไม ่น ้อยกว ่ าร ้อยละ 82 ของวง เงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน  
         - กำหนดเป้าหมายการเบิกจ ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายของแต่ละหน่วยงาน ดังนี ้

หมวดงบ 
ประมาณ 

ไตรมาส 
1 

(ไม่น้อย
กว่า) 

ไตรมาส 
2 

ไม่น้อย
กว่า) 

ไตรมาส 
3 

ไม่น้อย
กว่า) 

ไตรมาส 
4 

ไม่น้อย
กว่า) 

รวมเบิกจ่าย 
(ไม่น้อย
กว่า) 

รายจ่ายลงทุน 37% 20% 27% 16% 100% 
รายจ่าย
ภาพรวม 

35% 30% 30% 5% 100% 

     
 

3. ดำเนินการตาม
แผนบรหิารความ
เสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และ
ระบปุัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไมส่ามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการดำเนินงาน

    จากผลการดำเน ินการงานบร ิหารความเส ี ่ ย ง
ปีงบประมาณ 2562 พบว่า คณะยังไม่ได้ระบุความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ เพื ่อหาแนวทางในการจัดการเพื ่อลดความเส ี ่ยง
ดังกล่าว คณะจึ ่งได้มีการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี ้
     1. แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารความเส ี ่ยงและ
ควบคุมภายใน ประกอบด้วย คณบดี และรองคณบดี 
(HS.BRU.5.1-3-1) 

HS.BRU.5.1-3-1 : 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประจำ
คณะฯ ปีงบประมาณ 
2563 
HS.BRU.5.1-3-2 : สรุป
โครงการโครงการการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานอย่างมีธรร
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
ตามพันธกิจของ
คณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลง
จากเดิม  
 

2. จัดทำโครงการการบริหารจัดการความเสี ่ยงเพื่อ
รองร ับการปฏ ิบ ัต ิ งานอย ่างม ีธรรมาภิ  บาล และ
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
(HS.BRU.5.1-3-2) 
3.  ดำเนินการโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยมี
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงตามบริบทของคณะในประเด็นความคุ้มค่าต่อ
การบริหาร 5 ด้าน  นอกจากนี้ คณะได้ดำเนินการบริหาร
ความเส ี ่ ยงตามค ู ่ม ือการบร ิหารความเส ี ่ ย ง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้ง 7 ข้ันตอนประกอบด้วย 
         1)  กำหนดวัตถุประสงค์ 
         2)  การระบุความเสี่ยง 
         3)  การประเมินความเสี่ยง 
         4)  การประเมินมาตรการควบคุม 
         5)  การบริหารจัดการความเสี่ยง 
         6)  การรายงานผล  
         7)  การติดตามผลและทบทวน 

 4. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจ ัดลำด ับความเส ี ่ ยงท ี ่ ได ้จากการว ิ เคร าะห์  
(HS.BRU.5.1-3-3) และมีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน และรายงานผลเป็นการควบคุม
ภายในระด ับคณะ ส ่ งถ ึ งหน ่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (HS.BRU.5.1-3-4) 
คณะมนุษยศาสตร ์และส ังคมศาสตร์  ม ีการแต ่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเส ี ่ยง โดยม ีคณบดีเป็น
ประธานคณะกรรมการประกอบด้วย รองคณบดีแต่ละ
ฝ่าย หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้ากลุ่มวชิา 
และหัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นคณะกรรมการและ
เลขานุการ 

มาภิบาลและ
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
HS.BRU.5.1-3-3 : 
หลกัฐานการประเมิน
โอกาสและส่งผลกระทบ
ของความเสี่ยง 
HS.BRU.5.1-3-4 : 
ตารางการตรวจสอบ
ภายในปีงบประมาณ 
2563 
HS.BRU.5.1-3-5 : 
รายงานสรุปผลการ
บริหารความเสี่ยง 
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทบทวน 
HS.BRU.5.1-3-6 : แผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 2563 
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      5.  คณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยงของ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทำการวิเคราะห์ SWOT 
เพ ื ่อทบทวนแผน กลย ุทธ ์และแผนปฏิบ ัต ิงานในปี
การศึกษา 2563 (งบประมาณประจำปี 2564) โดยจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจาก
การทบทวนแผนปฏิบัติงานพบว่าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีจุดอ่อนในการบริหารจัดการหลายประเดน็
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้ระบุประเด็นความ
เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี ่ยง พร้อมทั ้งจัดลำดับความเสี ่ยงในแต่ละด้าน พบ
ประเด็นความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง โดยเรียงลำดับจาก
ความเสี่ยงสูงที่สุด 3 ลำดับ ดังนี้  
        1) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่บางสาขาวิชาลดลงเป็น
จำนวนมาก (HS.BRU.5.1-3-7) 
        2) บางสาขาวิชามีนักศึกษาพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาจำนวนมาก 
        3) กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ศิษย์เก่ากับคณะฯ ยังไม่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ 
4. หลังจากที่ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว 
คณะกรรมการฯ ได้กำหนดมาตรการระบบ กลไก พร้อม
ทั้งเขียนเสนอโครงการ โดยระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
งบประมาณโครงการที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงมีระดบั
ที่ลดน้อยลงหรือหมดไป 
พิจารณาประเด็นความเสี ่ยง 3 ประเด็น ได้แก่ จำนวน
น ักศ ึกษาเข ้ าใหม่ลดลง น ักศ ึกษาพ ้นสภาพ และ
กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า
กับ ดังนี้  
     1) น ักศ ึกษาเข ้าใหม ่ม ีจำนวนลดลง คณะฯ ได้
ดำเนินการให้แต่ละสาขาวิชาแนะแนวการเรียนต่อระดับ

HS.BRU.5.1-3-7 ตาราง
แสดงจำนวนอัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษาของ
สาขาวิชา โดย
เปรียบเทียบอัตราคงอยู่
ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 
2559 - 2563 (ภาค
ปกติ) 
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มหาวิทยาลัยตามโรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆ ทั้งในและ
นอกพื้นที่ ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ 
     2) นักศึกษาพ้นสภาพ คณะฯ จึงได้ทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงโดยจัดโครงการเพื่อลดความเสี่ยง คือโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้า
กับเพื่อนและระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ นักศึกษา
จะได้ทราบกฎระเบียบที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัย และ
โครงการปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ที่สูงข้ึน 
     3) กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ศิษย์เก่ากับคณะฯ ยังไม่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ 

    โดยยังไม่ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานและการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์เก่ายังไม่เป็นระบบที่
ชัดเจน ในการดำเนินงานของคณะฯ มีหลายส่วนงานที่
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากศิษย์เก่า เช่น ศิษย์เก่ามีส่วน
ร ่วมในการพ ัฒนาบ ัณฑ ิต รวมถ ึ งก ิจกรรมสร ้ า ง
ความสัมพันธ์ต่างๆ ของคณะฯ เป็นต้น อย่าง 

4. บริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทัง้ 
10 ประการที่
อธิบายการ
ดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน  

      คณะมน ุษยศาสตร ์และส ั งคมศาสตร ์  ม ี ก าร
บริหารงานและการจัดการองค์กร รวมถึงการกำกับ ดูแล 
ติดตามการดำเนินการอย่างมีศักยภาพ และคำนึ ่งถึง
ประโยชน์ของคณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ ดังนี้  
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

คณะได ้ดำเน ินการบร ิห ารจ ัดการ เป ็น ไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน โดยมีแผนปฏิบัติราชการ
และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท ี ่สอดคล้องกับ
ทิศทางของยุศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีการจัดทำ
รายงานการประเม ินตนเองตามหล ักธรรมาภิบาล 
ตลอดจนมีกระบวนการปฏิบัติราชการ และระบบงานที่

HS.BRU.5.1-4-1 : สำเนา
ผลการประเมินตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการ
ของคณบดี ปีงบประมาณ 
2563 
HS.BRU.5.1-4-2 : 
สำเนารายงานการ
ประชุมที่กล่าวถึงการ
จัดสรรงบประมาณ 
2562 และ 2563 
HS.BRU.5.1-4-3 : 
สำเนาตารางแสดงการ
จัดสรรงบประมาณ 
2562 และ 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
เป ็นมาตรฐาน โดยกำหนดให้มีการประชุมกรรมการ
ประจำคณะ การประชุมกรรมการบริหารคณะ การ
ประชุมคณาจารย์ประจำคณะ การประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อกำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน และรบัฟัง
ข้อคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเป็นประจำ
อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อแสดง
ถึงผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี   
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
    มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีการ
ปรับปรุงหลักส ูตรที ่เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุก
หลักสูตร มีการจัดความสำคัญและความเร่งด่วนของงานที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานเสร็จทันเวลาและสถานการณ์  
มีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อ
ลดต ้นท ุน และใช ้ทร ัพยากรอย ่างประหยัดและมี  
ประสิทธิภาพ มีการวางแผน การบริหารอัตรากำลัง การ
กระจายงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม ตาม
ความรู้ความสามารถ และมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ตลอดจนมีการบริหารความ
เส ี ่ยงเป็นลำดับ มีการนำข้อแนะนำหรือนโยบายจาก 
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
    คณะได้กำหนดให้มีการทำแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม และมีประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือ
ปฏิบัติ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองผู้มา
ร ับบร ิการอย ่างอย ่ างถ ูกต ้องและรวดเร ็ ว โดยใช้
กระบวนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับบริการงานต่าง ๆ ได้รับบริการที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน และมีช่องทางในการร ับฟังและ
เรียงความต้องการของผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เพียงพอและครอบคลุมในรูปแบบต่าง ๆ  

HS.BRU.5.1-4-4 : 
รายงานผลการ
ดำเนินงานในตำแหน่ง
คณบดี คณะ 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 ปีงบประมาณ 2563 
 
HS.BRU.5.1-4-5 : 
สำเนาตารางแผน 
งบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ 2563 
HS.BRU.5.1-4-6 : 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับ
ทุนฯ ปีการศึกษา 
 2563 
HS.BRU.5.1-4-7 : 
รายงานผลความพึง
พอใจในการของ
นักศึกษา 
HS.BRU.5.1-4-8 : 
แผนพัฒนาบุคลากร
ศึกษาต่อและผลงานทาง
วิชาการ 
HS.BRU.5.1-4-9 : 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำ ปีงบประมาณ 
2563 คณะ
มนุษยศาสตร์ 
HS.BRU.5.1-4-10 : 
สำเนารายงานผล
โครงการบริการให้กับ
ชุมชน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
ได้แก่ มีสายตรงคณบดี โดยมีประเด็นต่าง ๆ เข้ามา
พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง   นอกจากนี้ คณะยังตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน โดยมีส่วนร่วมในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ชุมชนต่างๆ ให้
ความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรม จนเกิดเป็น
เครือข่ายให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
  คณะมีการแต่งตั้งบุคลากรเพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ต่าง ๆ ที่
ได้รับมอบหมาย เช่น รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และ
คณะกรรมการดำเนินงานชุดต่าง ๆ   นอกจากนี้ ได้กำหนด
ทิศทางและแผนการทำงานที่ชัดเจน โดยมีการประชุม
ร่วมกัน ในการจัดทำแผนงาน/โครงการกิจกรรม ตามพันธ
กิจต่างๆพร้อมทั ้ง มอบหมายผู ้ร ับผ ิดชอบโครงการ
กิจกรรมเป็นลายลกัษณ์อักษรและรบัทราบรว่มกัน และได้
มีการควบคุมกำกับติดตามงานประเมินผลการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ   
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)  

การบริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ยึดหลักตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้  เช่น การจัดทำ
แผนปฏ ิบ ัต ิ งานประจำป ี  การจ ัดสรรงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยึดหลัก
ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด
งบประมาณและการบริหารงานด้านอื่นๆ คณบดีได้ชี้แจง
ในการประชุมทุกครั้ง  
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)   

คณะเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทกุระดบัของคณะมสี่วน
ร่วมในการดำเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ  แผนบริหารความเสี่ยง แผนการ

HS.BRU.5.1-4-11 : 
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 
256- คณะมนุษยศาสตร์
ที่ปรากฏผู้รับผิดชอบ 
HS.BRU.5.1-4-13 : 
สำเนาบันทึกการประชุม
ที่แสดงให้เห็นถึงคณบดี
มีการทำงานอย่าง
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล
ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 
HS.BRU.5.1-4-14 :  
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจำ
คณะฯ 
HS.BRU.5.1-4-15 : 
สำเนาวาระการประชุมที่
เก่ียวข้องกับการ
มอบหมายงานไปยัง
สาขาวิชารับผิดชอบ  
HS.BRU.5.1-4-16 : 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานต่างๆภายใน
คณะ 
HS.BRU.5.1-4-17 : 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
คณะ 
HS.BRU.5.1-4-18 : 
สำเนาเอกสารที่
เก่ียวข้องกับการ
มอบหมายงานของ
คณบดีหัวหน้าภาค และ
สาขาวิชา หรือการ
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
จัดการความรู้ เป็นต้น   และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามพันธกิจต่างๆ เพื่อตอบสนองพันธกจิของมหาวิทยาลัย 
อีกทั้ง ยังมีการมอบหมายงาน/กิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยให้หัวหน้าสาขารบัผิดชอบและมีส่วนร่วมใน
การแสดงแนวคิดในการสร้างสรรค์งานต่างๆ เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มี
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทีม่าจากภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 4 ท่าน คือ  

 1) นายคำเดื่อง ภาษ๊ ผู้เช่ียวชาญทางด้านปราชญ์
ชาวบ้าน  

2) รศ.ดร.สารภี วรรณตรง ผู้เช่ียวชาญทางด้าน
วิชาการ  

3) พ.ต.อ.สมดุลย์ ลกึประโคน ผูเ้ช่ียวชาญทางด้าน
กฎหมาย  

4) Mr. Karl  Kunz ผู้เช่ียวชาญทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ  
ซึ่งทัง้ 4 ท่านได้เข้าร่วมรับรู้ แสดงทัศนคติ เสนอปัญหา 
แก้ไขปัญหาและมสี่วนร่วมในการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์     
7) หลักการกระจายอำนาจ(Decentralization) 
     คณะมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้ผู้เกี่ยวขอ้ง
ตาม Job Description สู ่รองคณบดี ห ัวหน้าภาควิชา 
และสาขาวิชาในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น งาน
ด้านบริหารและแผน ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา 
ด้านกิจการต่างประเทศ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ 
เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการทำงาน และขั ้นตอนของการทำงานให้
สะดวกรวดเร็วข้ึนย่ิงข้ึนโดยให้สามารถตัดสนิในการดำเนนิ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ในการบริหารจัดการงานด้านบริหาร
และแผนของคณะ คณบดีมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและ

ปฏิบัติราชการแทน
คณบดี 
HS.BRU.5.1-4-19 : 
ระเบียบกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย และคณะ 
HS.BRU.5.1-4-20 : 
สำเนาคำสั่งพิจารณา
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
HS.BRU.5.1-4-21 : 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานดำเนินการ
โครงการของคณะ/
สาขาวิชา 
HS.BRU.5.1-4-22: 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์หน้าที่
ปรากฏแผนงบเก่ียวกับ
การพัฒนาบุคลากร  
HS.BRU.5.1-4-23 : 
สำเนาวาระการประชุมที่
ปรากฎหลักฐานการลง
มติในข้อราชการต่างๆ 
HS.BRU.5.1-4-24 : 
สำเนาประกาศผลการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำ 
2563  
HS.BRU.5.1-4-25 : 
สำเนาประกาศผลการได้
ทุนเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
แผน ติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดติดตามตัวชี้วัด
ของแผนที่ไม่บรรลุให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เพื่อให้
บรรลุความสำเร็จ รายงานผลต่อคณะกรรมการประจำ
คณะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุเป็นไปตาม
เป้าหมายและรายงานผลอีกครั้งรอบ 12 เดือนนอกจากนี้ 
ในการดำเนินโครงการ ยังมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยมีการ  กำหนดหน้าที่ไว้
เพ ื ่อให ้ เก ิดความชัดเจนในการบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
8) หลักนิติธรรม (Rule of law) 
    คณะได้มีแนวทางในการบริหารงานให้สอดคล้องตาม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เพื ่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารคณะได้ยึดถือกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ของ
มหาวิทยาลัย และตามประกาศต่าง ๆที ่มหาวิทยาลัย
กำหนดข้ึน อย่างเคร่งครัด  ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะ ในการ
พิจารณากำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติ
งบประมาณสำหรับบริหารในแต่ละสาขาว ิชา การ
พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของสาขาวิชา การ
บริหารและติดตามการใช้งบประมาณตามเกณฑ์มาตรการ
ประหยัดของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด   
9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
    ผู้บริหารยึดหลักความเสมอภาคในการได้รับการปฏิบัติ
และได้ร ับบริการสำหรับคณาจารย์สายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกนั เช่นการพิจารณา
การประเมินเลือ่นข้ันเงินเดือน  ส่งบุคลารเข้ารับการอบรม
พัฒนาความรู้ต่าง ๆ โดยพิจารณาส่งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการ

HS.BRU.5.1-4-26 : 
สำเนาประกาศผลการได้
ทุนวิจัยคณะ 
HS.BRU.5.1-4-27: 
สำเนาประกาศแต่งตั้ง
การดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 
HS.BRU.5.1-4-28: 
สำเนาประกาศแต่งตั้ง
การดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 
HS.BRU.5.1-4-29: 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ/คณะกรรมการ
ประจำคณะ 
HS.BRU.5.1-4-30: 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
อบรมพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองที่ตรงตามคุณวุฒิ 
อาจารย์ทุกท่านสามารถเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ
ประจำปีทั ้งโครงการบริหารวิชาการ โครงการพัฒนา
นักศึกษา เขียนข้อเสนอโครงการวิจ ัย มีการอนุม ัติ
งบประมาณสนับสนุนบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ เพื ่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรทำผลงาน
วิชาการและงานวิจัย  
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
      คณะผู้บริหารใช้การประชุมอาจารย์เพื่อหาข้อตกลง
ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ หรือพันธกิจ
อื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีการระดม
ความคิดเพื ่อกำหนดแผนทุยธศาสตร์ของคณะ มีการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละสาขาวิชา โดยได้ลง
มติตามเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ  
      ในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ สาขาวิชาก็จะมีการ
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ในสาขาวิชา 
และได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ในสาขาวิชาก่อน 
หัวหน้าสาขาวิชานำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
และคณะกรรมการประจำคณะ    
     ในการกำหนดแผนการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา 
ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษามีการเลือกตั ้ง เพื ่อให้
ตัวแทนสโมสรนักศึกษาปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ ไป 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีจากความรูท้ี่มี
อยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มี

      จากผลการดำเนินงานค้นหาแนวปฏิบัติที ่ด ีจาก
ความรู้ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการตรวจประเมิน
ได้ให้แนวทางเสริมว่า ด้านการจัดการความรู้ (KM) ยังไม่
ครอบคลุมด้านการเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นลายลักษณ์

HS.BRU.5.1-5-1 : 
สำเนาวาระการประชุม
ผู้บริหารในการจัดการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่
ปรากฏอยู่ภายในคณะฯ 



93 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
ประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ  ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลมุพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย
จัดเกบ็อย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและ
นำมาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง  

อักษร และนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ ควรนำเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดีทั้งด้านการผลิตบัณฑิต(การเรียนการสอน) 
และด้านการวิจัยที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เข้าใจและ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย ดังนั้น คณะจึงได้มีการปรับปรุง
การดำเนินงานค้นหาแนวปฏิบัติที ่ด ีจากความรู ้ในปี
การศึกษา 2563 ดังนี ้

ในปกีารศึกษา 2563 คณะมีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการจัดการความรู้ 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ของ
คณะ และกำหนดประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐาน วิชาการและวิชาชีพ
ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล กลยุทธ์ที่ 2.1 เสริมสร้าง
และสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีทักษะและขีด
ความสามารถในการทำวิจัย บริการวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอนโดยสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มี
มาตรฐาน วิชาการและวิชาชีพที่สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล  
    คณะม ี โครงการ/ก ิจกรรมที่และตอบสนองการ
ดำเนินงานการจัดความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ที่ได้
นำไปสู่การปฏิบัติงานจริง ดังนี้  
    1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้   

HS.BRU.5.1-5-3)
รายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ  
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
    2. โครงการอบรมรูปแบบกระบวนการเรยีนรู้เชิงบรูณา 
การกับการทำงาน (WIL) สู่การเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 

3. โครงการสร ้างเสร ิมและพัฒนาทักษะความรู้  
ความสามารถสสู่นักดนตรีอย่างมืออาชีพ 

4.โครงการพัฒนาบัณฑิตและยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

การจัดการความรู ้ ด้านการวิจัยที ่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์
และบุคลากรทุกระดับสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชพีสู่
มาตรฐานสากล กลยุทธ์ท่ี 2.1 เสริมสร้างและสนับสนุน
อาจารย์และบุคลากรให้มีทักษะและขีดความสามารถใน
การทำวิจัย บริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน
โดยสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง 
     คณะม ีโครงการ/ก ิจกรรมท ี ่และตอบสนองการ
ดำเนินงานการจัดความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ที่ได้
นำไปสู่การปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการว ิจ ัยของคณาจารย ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจ ัยของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาว ิชา
ภาษาอังกฤษ 
     3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำวิจัยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำวิจัยสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
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เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
แนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล  

จากผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการว ิจ ัยของคณาจารย์และนักศ ึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ได้นำองค์ความรู ้ได้อบรมเชิงปฏิบัติการจากโครงการ
ดังกล่าวไปต่อยอดในการเขียนบทความวิจัย และได้ตีพิมพ์
วารสารวิชาการต่างประเทศระดับนานาชาติ ชื่อวารสาร 
Journal of Language and Linguistic Studies ของประเทศ
ตุรกี ฐาน Scopus (Q2) 
ประกอบไปด้วยนักวิจัย คือ อาจารยชมพู อิสริยาวัฒน์ 
อาจารย์เฉลิมเกียรติ เย็นเพชร และผศ.ดร.คำภีรภาพ 
อินทะน ู

HS.BRU.5.1-5-4 : เว็บ

ลิงก์วารสารJournal of 
Language and 
Linguistic Studies: 

www.jlls.org 
แหล่งอ้างอิง 
Isariyawat, C., 
Yenphech, C. & 
Intanoo, K. (2020). 
The role of 
literature and 
literary texts in an 
EFL context: cultural 
awareness and 
language skills. 
Journal of Language 
and Linguistic 
Studies, 16(3), 1320-
1333 

6. การกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการบรหิาร
และแผนพฒันา
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

     จากผลการดำเนินงานกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสน ับสน ุน ประจำป ี งบประมาณ 2562 พบว่า 
แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น คณะจึงมี
การปร ับปร ุงการดำเน ินงานกำก ับต ิดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 
ดังนี ้
     คณะมีแผนบริหารและการพัฒนาบุคลากรที ่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง-จุดอ่อนด้านความต้องการของ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสอดคล้องกบักลยุทธ์ที่ 
1.1 จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีมาตรฐาน
ตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

HS.BRU.5.1-6-1 : 
สำเนาวาระการประชุมที่
ปรากฏข้อมูลกำกับ
ติดตามแผนการพัฒนา
บุคลากร  
 
HS.BRU.5.1-6-2 : ID 
plan เพื่อติดตาม
แผนการพัฒนาบุคลากร  
 
HS.BRU.5.1-6-3 : 
สำเนาหนังสือบันทึก
ข้อความการกำกับ
ติดตามผลการพัฒนา
บุคลากร  

http://www.jlls.org/
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
(สกอ.) สู ่ความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ ตัวชี ้วัด 1.1.1 
จำนวนอาจารย์และบุคลากรที ่ได้เข้าสู ่ตำแหน่งทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยกำหนดเป้าหมาย และ 1.1.2 
จำนวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับป.เอก โดยแสดงผล
การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนในรอบปี 2563 ดังนี ้
    1. คณะมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและ
ระยะยาวประจำปี 2563 และประจำ 2563 – 2567 โดย
ในแผนพัฒนามีการวิเคราะห์ข้อเชิงประจักษ์ ข้อมูล
บุคลากรปัจจุบัน อัตราเกษียณอายุราชการและอัตราที่
ทดแทนเกษียณ พร้อมทั ้งก ิจกรรมและโครงการที ่จะ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเป็นไปตามนโยบายของ
คณะ  
   2. คณะจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้า
ส ู ่ ต ำแหน ่ งทางว ิชาการ คณะมน ุษยศาสตร ์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปี 2563  เพื ่อเป็นแนวทางในการ
ผลิตผลงานวิชาการในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน
ของบุคลากรสายวิชาการ โดยตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 20 
ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ดังตารางแสดง
บุคลากรที่ตำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในรอบปี 2563 ดังนี้ 
 

สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผศ. รศ. 

สาขาวิชาภาษไทย 10 2 1 13 

สาขาวิชาดนตร ี 4 2 – 6 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14 5 – 20 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 12 3 – 15 
สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล 4 1 – 5 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ  2 3 - 5 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 6 4 – 10 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 8 2 - 10 

 
HS.BRU.5.1-6-4 : 
สำเนาแผนการพัฒนา
บุคลากรสารวิชาการ
สายสนับสนุน  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
สาขาวิชานิตศิาสตร ์ 3 6 – 9 
กลุ่มสาขาวิชาประวัติศาสตร ์ 2 - - 2 
กลุ่มสาขาวิชาปรัชญาฯ 1 1 1 3 

รวม 67 29 2 98 
ร้อยละ 68.36 29.59 2.04 100 

 
  3. คณะมีการสำรวจความต้องการของบุคลากรสายวิชาการ

ในการศึกษาต่อในระดับที ่สูงขึ ้น (ป.เอก) เพื ่อให้ทราบความ
ต้องการของบุคลากรในการศึกษาต่อ และเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุน
การศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการที่จะขอลาศึกษาต่อ และในปี
การศึกษา 2563 ได้มีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปร ิญญาเอก 
จำนวน 3 คน และในรอบปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ของคณะ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วจำนวนทั้งสิ้น 32 คน ดัง
ตารางแสดง ดังนี้ 
 

สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วุฒิการศึกษา รวม 
ตรี โท เอก 

สาขาวิชาภาษไทย – 9 4 13 
สาขาวิชาดนตร ี – 5 1 6 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 14 3 20 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 13 1 15 

สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล - 3 2 5 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร ์

– 2 3 5 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม – 4 6 10 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ – 3 7 10 
สาขาวิชานิตศิาสตร ์ – 7 2 9 

กลุ่มวิชาประวัติศาสตร ์ – 2 - 2 
กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา – – 3 3 

รวม 4 62 32 98 

ร้อยละ 4.08 63.26 32.65 100 
      

     4. คณะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 
2563 เพื ่อเป็นแนวทางเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
ของบุคลากรสายสนับสนุนในสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ ่งมีบุคลการสายสนับสนุนของคณะ
จำนวนทั ้งส ิ ้น 6 คน ดังตารางแสดง จำแนกตามวุฒิ
การศึกษา ดังนี้ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นายสุรพงค์  

กันถัด 
พนักงานราชการ ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

2 นายสิปปนนท์ 
ตั้งชูกุล 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

วท.บ. 
(อิเล็กทรอนิกส์) 

3 นายมลชัย  
สุขมาศ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ 
แขนงวิชาการเงินและ
การธนาคาร) 

4 นางสาวจรัล
รัตน์ อุ่นรัมย์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

วท.บ. (สถิติประยุกต)์  

5 นางสาวอรอุมา 
หล้าพิมพ์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

 

6 นางสาวแอน 
เช้ือประเสริฐ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ปวส. (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

 

       

      5. คณะได ้ม ีการกำก ับต ิดตามงานและการวาง
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื ่องและกำหนดให้
บุคลากรทำ ID plan โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

7. ดำเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพ
การศ ึกษาภายใน
ตามระบบและกลไก
ท ี ่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องพันธกิจ
และพัฒนาการของ
คณะที ่ ได ้ปร ับให้
การดำเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพเป็น
ส ่วนหนึ ่งของการ

      จากผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 พบว่า การ
เขียนรายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ยังไม่
ครอบคลุมและชัดเจน ควรเขียนผลการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้ครบ 3 ประเด็น คือ 1) การ
ควบคุมคุณภาพ 2) การตรวจสอบคุณภาพ และ 3) การ
ประเมินคุณภาพ ดังนั ้น คณะจึงได้มีการปรับปรุงการ
ดำเน ินงานด้านประกันค ุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2563 ครอบคลุม 3 ประเด็นประกอบด้วย ด้าน
การควบคุม ด้านการตรวจสอบคุณภาพ และด้านการ
ประเมินคุณภาพ ดังนี ้

HS.BRU.5.1-7-1 : คู่มือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 
HS.BRU.5.1-7-2 : คู่มือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะฯ ปี
การศึกษา 2562 
HS.BRU.5.1-7-3 : 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
บร ิห าร งานคณะ
ต า ม ป ก ต ิ ที่
ประกอบด้วย การ
ควบค ุ ม ค ุณภาพ 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
คุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

     ด้านการควบคุม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ทำหน้าที่รับผิดชอบ
ตามตัวบ่งชี ้ของระดับคณะ และคณะกรรมการระดับ
หลักสูตรการกำกับติดตามตัวบ่งชี ้ ทำหน้าที ่ควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จัดทำ
รายงานประจำปี นำผลประเมินทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปรับปรุงการทำงาน พัฒนาผลการดำเนินงาน 
เป็นต้น  

ด ้านตรวจค ุณภาพ การประก ันค ุณภาพม ีการ
ดำเนินการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงาน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื ่อเตรียมความพร้อม
ตรวจประเมินการประกันค ุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ และเพื่อนำผลการดำเนินงาน
รายงานผู ้บริหาร โดยนำเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการ
บร ิหารคณะ ม ีการรายงานก ิจกรรม /โครงการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) ต่อกรรมการ
ประจำคณะ และต่อมหาวิทยาลัย  
   ด้านประเมินคุณภาพ การประกันคุณภาพมีการ
ดำเนินการประเมินการทำงานทั้งในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระด ับคณะประจำปี 2562 จ ัดข ึ ้นว ันที ่ 8 
กรกฎาคม พ.ศ.  2563 โดยได ้ ร ับ เก ียรต ิจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็นประธาน
การตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวง
งามชื ่น และอาจารย์สมโชค ฤทธิ ์จำรูญ เป็นกรรมการ
ตรวจประเมิน และมีอาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน เป็น
เลขานุการตรวจประเมิน เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน
องค์ประกอบการผลิตบณัฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะประจำปี
การศึกษา 2562 
HS.BRU.5.1-7-4 : ภาพ
ประกอบการประชุมการ
ดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 
HS.BRU.5.1-7-5 : 
สำเนาโครงการประกัน
คุณภาพ ปีงบประมาณ 
2562 
HS.BRU.5.1-7-7 : 
สำเนาวาระการประชุมที่
ปรากฏการชี้แจงเรื่อง 
การประกันคุณภาพ 
HS.BRU.5.1-7-8 : ภาพ
ประกอบการประชุม
ดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 
HS.BRU.5.1-7-9: 
สำเนาตัวอย่าง มคอ.7 
หลักสูตรปีการศึกษา 
2563 
HS.BRU.5.1-7-11 : 
สำเนารายงานผลการ
ประกันคุณภาพระดับ
คณะปีการศึกษา 2562 
HS.BRU.5.1-7-13 : 
ตารางผลการประเมิน
ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 
2563 
HS.BRU.5.1-7-14 : 
Improvement Plan 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การประเมิน ผลดำเนินงาน หลักฐาน 
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ จะมีการติดตาม ควบคุมคุณภาพ ให้
คำแนะนำเพื ่อนำไปปรับปรุงการประกันคุณการศึกษา
ระดับคณะต่อไป 

 
การประเมินตนเอง  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  
เป้าหมายปีการศึกษา 2561 

ผลการดำเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 
 บรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  : ระบบกำกับการประกันคณุภาพหลักสูตร  

 
เป้าหมาย 
  มีการบริหารจัดการระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ครบทั้ง 5 ข้อ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนการ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
  1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  
  2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และ
รายงานผล การติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
   3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร  
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา  
  5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีข้ึน อย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดำเนินงาน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบกำกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  โดยมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

1. มรีะบบและ
กลไกในการกำกับ
การดำเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไก
ในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักส ูตร โดยมีการดำเนินการตั ้งแต่ การวางระบบ
คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ การกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการควบคุม
คุณภาพในการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร มีการกำกับ ติดตามการดำเนินการประกัน
ค ุณภาพระดับหล ักส ูตร โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที ่ม ีการตรวจสอบ
ติดตามคุณดภาพโดยคณะกรรมการประจำคณะ ดังนี้ 

1. มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการเพื ่อทำหน้าที ่ในการ
กำกับติดตามให้เป็นไปตามองค์ประกอบประกันคุณภาพ
หลักสูตร การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

HS.BRU.5.2-1-1 : 
แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ร าชการ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ2562-2563 
แสดงงบประมาณด้าน
การประกันค ุณภาพที่
จัดสรรให้หลักสูตร 
HS.BRU.5.2-1-2 : 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 
ประจำปีการศึกษา 
2563 
HS.BRU.5.2-1-3 : 
สำเนาผลการดำเนินงาน
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

ระดับหลักสูตร ได้ยึดระบบวงจรคุณภาพ ตาม  แนวคิด 
PDCA ในทุกองค์ประกอบ 

 2. มีคณะกรรมการการดำเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา กำกับและดูแลระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร กำหนดแผนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร มีการดำเนินกิจกรรมตาม แผน
ที่กำหนดไว้ ตั ้งแต่การประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อติดตามผลการดำเนินการ โดย
กำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ติดตามและผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

 3. มีการดำเนินการจัดทำารายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7) เพื ่อรองรับการตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 4. มีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 5. มีการรายงานผลการดำเนินการประเมินตนเองของ

ทุกหลักสูตร ให้คณะกรรมการประจำคณะฯ รับทราบและ
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรรมการประจำคณะฯ 
โดยคณะกรรมการบริหารคณะ มีมติเห็นชอบ รายงานผล
การประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะในด้านการ
พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของทุกหลักสูตร 

 6. มีการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดย
กำหนดให้ร ับการตรวจประเมินค ุณภาพภายในเป็น 
ประจำปีโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ตรวจประเมิน 

 7. หล ังจากร ับการประเม ินค ุณภาพภายใน ทุก
หล ักส ูตรม ีการนำผลประเม ินค ุณภาพภายในและ 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
พ.ศ.2563 
HS.BRU.5.2-1-4 : คู่มือ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 
2563 
HS.BRU.5.2-1-5 : คู่มือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าสู่การ
พ ิ จ า ร ณาขอ งคณะกรร มก าร บร ิ ห า ร คณะ แล ะ 
คณะกรรมการประจำคณะฯ ตามลำดับ เพื ่อนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรให้มี  
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. มีคณะกรรมการ
กำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่
กำหนดในข้อ 1 
และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการ
ประจำคณะเพื่อ
พิจารณาทกุภาค
การศึกษา  

คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและดูแลระบบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรเพื ่อกำกับดูแล ระบบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ระดับหลักสูตรซึ่ง
ประกอบด้วยคณะที่ปรึกษา คณบดี เป็นประธาน รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รอง
คณบดีฝ่ายวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รองคณบดีฝ่าย
ประก ันค ุณภาพการศึกษา สารสนเทศ และก ิจการ
ต่างประเทศ หัวหน้าสำนักงานคณบดี ทำหน้าที ่เป็น
กรรมการ และหัวหน้าทุกสาขาวิชา อาจารย์ประจำ 
หลักสูตรทำหน้าที ่กำกับติดตามทั้งระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ  

   ฝ่ายสนับสนุนประกันคุณภาพ กิจการนักศึกษา 
วิชาการและวิจัย เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการกำกับ ติดตาม
การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตร เป็นระยะคือ รอบ 6 เดือน และ10 เดือน ให้เป็น
ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

   ฝ ่ายสนับสนุนฝ่ายนโยบาย แผน และประกัน
คุณภาพ กิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
ของคณะ เพื ่อทำหน้าที ่ดำเนินการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ 
เป็นระยะคือ รอบ 6 เดือน และ10 เดือน ให้เป็นตาม
นโยบายและแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

HS.BRU.5.2-2-1 : 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำกับ
ดูแลการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรปี
การศึกษา 2563  
HS.BRU.5.2-2-2 : 
สำเนาวาระการประชุมที่
แสดงการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร 
HS.BRU.5.2-2-3 : 
สำเนาบันทึกข้อความที่
แสดงถึงการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 
HS.BRU.5.2-2-4 : 
เว็บไซต์/ facebook 
งานประกันคุณภาพ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ปรากฏ
ข้อความการกำกับ
ติดตามงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

   ทั้งนี ้ในการดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการที ่ทำ
หน้าที่กำกับติดตามทั้งในด้านบริหารและวางแผน ด้าน
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ด้านบริการวิชาการ  
ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา สารสนเทศ และกิจการต่างประเทศ และ ด้าน
กิจการนักศึกษา ดังนี ้ 

  ด้านบริหารและวางแผน  การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561-
2565    

  ด้านวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
คณะกรรมการเทียบโอน คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
(KM)  

  ด้านบริการวิชาการ คณะกรรมการบริการวิชาการ    
  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะกรรมการ

วิจัย คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สารสนเทศและ

กิจการต่างประเทศ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะกรรมการพ ัฒนาระบบสารสนเทศ 
คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ 

   ด้านกิจการนักศึกษา คณะกรรมการการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
ประจำปี 2563 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะกรรมการดำเนินงาน ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 
2563 

HS.BRU.5.2-2-5 : 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทำหน้าที่
กำกับติดตาม  
 
HS.BRU.5.2-2-6 : 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทำหน้าที่
พิจารณาเทียบโอน
รายวิชาของแต่ละ
สาขาวิชา  
 

 

3. มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของ

        คณะได้มีการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้ง
ในด้านบุคลากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้กับหลักสูตร 
ดังนี้  

HS.BRU.5.2-3-1 : 
แผนปฏิบัติราชการ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณด้านการ
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

หลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพหลักสูตร  

      1. ด้านบุคลากร หลักสูตรติดต่อประสานงานต่างๆ 
ระหว่างหลักสูตรและคณะ โดยในส่วนงานของคณะได้ 
แบ่งหน้าที่ของฝ่ายสนับสนุนในการสนับสนุนาการทำงาน
ของหลักสูตร ดังนี้ 
        - ฝา่ยวิชาการ ที่ทำหน้าที่ดูแลกำกับ ติดตาม มคอ.
ของแต่ละสาขา การประสานการเทียบโอน แนะนำ
เบื้องต้นการลงทะเบียนที่มีปัญหาของนักศึกษา  
        - ฝ่ายหลักสูตร กำกับติดตามการดำเนินการของแต่
ละหลักสูตร เช่น การปรับปรุงหลักสูตร กำกับติดตามให้ 
เป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.  
       - ฝ่ายกิจการนักศึกษาที่มีการสนับสนุนโครงการ 
กิจกรรมของคณะ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย  
       - ฝ่ายบุคคลากร คอยติดต่อประสานอาจารย์ในคณะ
ทั้งการศึกษาต่อ ประเมินเลื่อนข้ัน การลา สิทธิ  
       - ฝ่ายวิจัย คอยประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยภายใน
และภายนอก ประสานงานการดำเนินการวิจัยระหว่าง
คณะ และสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย  
       - ฝ่ายแผน คอยติดตามโครงการที ่หลักสูตรเสนอ
มายังคณะและคอยประสานให้โครงการเป็นไปตามแผนที่ 
เสนอ  
       - ฝ ่ายการเง ิน ประสานงานคณะ ฝ ่ายการเงิน
มหาวิทยาลัยในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งโครงการ อบรม  
       - ฝ่ายสารบรรณ ดูแลเอกสารเข้าออกทั้งจากภายใน
และภายนอกตลอดจนประสานงานเอกสารที่เกี่ยวข้องไป 
ยังหลักสูตร เช่น โครงการประชาสัมพันธ์การแข่งขันต่าง 
ๆ บันทึกข้อความเกี่ยวกับหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย เป็น
ต้น  

ประกันคุณคุณภาพที่
จัดสรรให้หลักสูตร 
HS.BRU.5.2-3-2 : 
แผนปฏิบัติราชการ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2562-2563
แสดงงบประมาณด้านสิ่ง
สนับสนุน การดำเนินงาน
ต่างๆ ที่ส่งผลถึงการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 
HS.BRU.5.2-3-3 : 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรประจำฝ่าย
ดำเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

       - ฝ่ายประกันคุณภาพ วางแผน สนับสนุนการ
ดำเนินการต่างๆ เกี ่ยวข้องกับประกันค ุณภาพของ
หลักสูตร  
     2. ด้านครุภัณฑ์ ส ิ ่งสนับสนุน คณะจะมีการแจ้ง
หลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อให้แจ้งความต้องการในการ
จัดซื ้อส ิ ่งสนับสนุนการเร ียนการสอนต่างๆ ทุกภาค
การศึกษา เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการดำเนินการ
ตามองค์ประกอบประกันคุณภาพ เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์สแกน ตู้จัดเก็บเอกสารข้อมูล เป็นต้น  
      ทั้งนี ้ทางฝ่ายประกันคุณภาพได้บุคลากรมีการจัดทำ
แบบสอบถามออนไลน์ และสรุปผลให้กับหลักสูตรเพื่อใช้ 
เช่น ความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลกัสตูร ความพึงพอใจ
อาจารย ์ท ี ่ปร ึกษา ความพึงพอใจต ่อหล ักสู ตรของ 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ความพึงพอใจต่อผลสัมฤทธิ์การ
เร ียนร ู ้ต ่อรายวิชาที ่ม ีการทวนสอบ และข้อมูลทาง
สารสนเทศที่นำไปใช้ประกอบการรายงานระดบัหลักสูตร 
เช่น ข้อมูลนักศึกษา ผู ้สำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ 
ผู้ใช้บัณฑิต ภาวะมีงานทำรายวิชาของแต่ละปีการศึกษา 
ผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร เป็นต้น เพื ่อใช้ในการ
รายงานผลการดำเนินงานมคอ.7 

4. มีการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
ตามกำหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการ
ประเมินให้
กรรมการประจำ
คณะเพื่อพิจารณา 

       คณะมีการดำเนินการกำหนดการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที ่กำหนดทุก
หลักสูตร สรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 ดังนี้ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลคะแนนการประเมิน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

3.40 3.67 3.94 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3.64 3.73 3.78 

HS.BRU.5.2-4-1 : 
รายงาน มคอ.7 ของ
หลักสูตรปีการศึกษา 
2563 
HS.BRU.5.2-4-2 : 
ภาพถ่ายการรับการ
ประเมินประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรปี
การศึกษา 2563 
HS.BRU.5.2-4-3 : 
สำเนาหนังสือบันทึก



107 
 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3.37 3.78 3.86 

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

3.88 3.94 4.06 

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาบรรณารักษฯ 

3.70 3.64 4.00 

6. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตร ี

3.54 3.57 3.75 

7. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล 

3.31 3.61 3.65 

8. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

3.78 3.84 3.79 

9. นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร ์

3.49 3.68 4.06 

10. รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

3.88 3.63 3.64 

11. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3.98 4.06 4.14 

ผลรวมคะแนน 39.97 41.15 42.67 
จำนวนหลักสูตร 11  11 11 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.63 3.74 3.87 
    

     ซ ึ ่ ง ในป ีการศ ึกษา 2563 ม ีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณานำข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการมาปรับปร ุงการดำเน ินงานของ
หลักสูตรในปีต่อไป 

ข้อความแจ้งผลการ
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 
2563 

5. นำผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจำ
คณะมาปรบัปรุง
หลักสูตรให้มี
คุณภาพดีข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

    จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร และคณะกรรมการประจำคณะในปีการศึกษา 
2563 มาสู ่การจัดทำแผนพัฒนาหลักส ูตรของแต ่ละ
หลักสูตรในรูปของกิจกรรมโครงกาต่าง ๆ ที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตรดีข้ึน  

HS.BRU.5.2-5-1 : 
รายงานผลการ
ดำเนินงาน/ผลการ
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจำ
คณะ ปีการศึกษา 2562 
จากรายงาน มคอ. 7 ปี
การศึกษา 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลดำเนินงาน หลักฐาน 

6. มผีลการ
ประเมินคุณภาพ
ทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 
การกำกบั
มาตรฐาน 

คณะฯ มีผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ปีการศึกษา ระหว่างปี 2561-2563 ผ่านองค์ประกอบที่ 1 
การกำกบัมาตรฐานทุกหลกัสูตร ดังนี ้

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาบรรณารักษฯ 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

6. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตร ี

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

7. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
 

8. รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

9. นิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิตศิาสตร ์

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

10. รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร ์

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

11. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 

HS.BRU.5.2-6-1 :  
ตารางแสดงการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2563 
HS.BRU.5.2-6-2 : 
รายงาน มคอ.7 ของ
หลักสูตรปีการศึกษา 
2563 
 

 
การประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
เป้าหมายปีการศึกษา 2563 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 5 ข้อ 5 
 บรรลุเป้าหมาย 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
1.คณะฯ มีการพัฒนาแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะฯ ซึ่งสอดคลอ้ง
กับพันธกิจ เป้าหมาย มีระบบการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ 

โอกาสในการพัฒนา 
1.คณะฯ จะพัฒนาด้านสารสนเทศเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัย สะดวกต่อ
การนำไปใช้ในการดำเนินงาน และจะพัฒนาให้มีการประเมินอย่างเป็นระบบ 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
จากผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื ่อประเมินโดยใช้เกณฑ์

มาตรฐาน และอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมิน
สรุปได้ ดังนี้ 
 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 3.50 42.67 11 3.87 3.87 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 25 % 32 98 32.65% 4.08 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 23 % 31 98 32.65% 2.64 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 6  ข้อ   6 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5    6 ข้อ   6 ข้อ 5 คะแนน 
รวมคะแนน องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต (20.59) 4.12 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 ข้อ   6 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 
25,000 
บาท 

1,525,354 98 15,564 บาท 3.11 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 20 % 20.20 98 20.61% 5 คะแนน 

รวมคะแนน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (13.11) 4.37 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 5 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 20% 15 15 100% 5 คะแนน 
รวมคะแนน องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (10) 5 คะแนน 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 5 ข้อ   6 ข้อ 4 คะแนน 

รวมคะแนน องค์ประกอบที่ 4 การทำนบุำรุงศลิปะและวัฒนธรรม (4) 4 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 7 ข้อ   7 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 ข้อ   5 ข้อ 5 คะแนน 
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.รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน คะแนนการประเมิน

ตนเอง ตัวต้ัง ตัวหาร 
ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) 

รวมคะแนน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (10) 5 คะแนน 

คะแนนรวม 57.70 คะแนน 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 4.44 คะแนน 

 
 

วิเคราะห์ผลการประเมินแบบองค์รวม 
 
ตารางท่ี 3.2  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินแบบองค์รวมระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ปีการศึกษา 2563 

องค์ 
ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1..51-2.50 การดำเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การดำเนินงานระดับพอใช ้

3.51-4.50 การดำเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

1 5 3.36 5.00 3.87 4.12 ระดับคุณภาพดี 
2 3 3.11 4.00 5 4.37 ระดับคุณภาพดี 
3 2  5.00 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
5 2 - 5 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

รวม 13 3 7 3 
4.44 ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมิน 3.28 4.86 4.62 

การ
ดำเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ดำเนินงาน

ระดับด
มาก 

การ
ดำเนินงาน

ระดับดี
มาก 
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