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คํานํา 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีเล็งเห็นวา การประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 
2555 - 31 พฤษภาคม 2556) ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา       
ไดพิจารณาประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของคณะ ในวันท่ี 27 - 28 มิถุนายน 2556  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หวังวาการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาครั้งนี้ คงจะไดรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางยิ่งจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ท้ังนี้ เพ่ือท่ีคณะจักไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร         
ใหดียิ่ง ๆ ข้ึน ในโอกาสตอไป 

 
 
         นายสุชิน รอดกําเหนิด 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
31 พฤษภาคม 2556 
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สารบัญ 
 

                                          หนา  
คํานํา                                                                                                                 (1)  
สารบัญ                                                                                                                    (2)  
บทสรุปผูบริหาร                                                                                                     ก  
บทท่ี 1 สวนนํา                                                                                                        

 ประวัติความเปนมา 1 
 ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค วิสัยทัศน คานิยมหลัก อัตลักษณ เอกลักษณ คุณลักษณะ

บัณฑิต และวัฒนธรรมของหนวยงาน  
4 

 โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัย /หนวยงาน 9 
 คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

โครงการขององคกร Organizational  Profile 
12 
16 

 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 48 
 จํานวนนักศึกษา/จํานวน FTES ของหนวยงาน 49 
 จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 49 
 งบประมาณ และอาคารสถานท่ี 53 
 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 54 
 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 55 

บทท่ี 2 สวนสําคัญ                                                                                                 
 องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ    
 ตัวบงชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน    63 
 ตัวบงช้ีอัตลักษณ (สมศ.)  
 ตัวบงช้ีท่ี 16 : ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบัน(สมศ.)   
 ตัวบงชี้ท่ี 16.1 : ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 69 
 ตัวบงชี้ท่ี 16.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ 74 
 ตัวบงชี้ท่ี 17 : ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน(สมศ.)  76 
 องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต                                                         
 ตัวบงชี้ท่ี 2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   83 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.2  อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  91 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.3  อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  93 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  95 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรียนรู  101 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.6  มีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน   110 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  

 
123 
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  สารบัญ (ตอ) 
 

 
 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา           
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานคุณภาพบัณฑิต (สมศ.) 

127 

 ตัวบงชี้ท่ี 1  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.) 130 
 ตัวบงชี้ท่ี 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แหงชาต ิ (สมศ.) 
132 

 ตัวบงชี้ท่ี 3  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร(สมศ) 

(คณะครุศาสตร/คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
134 

 ตัวบงชี้ท่ี 4  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร(สมศ.)   139 
 ตัวบงชี้ท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย(สมศ.)   140 
 องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
 ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร   142 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจการนักศึกษา  148 
 องคประกอบท่ี 4  การวิจัย   
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  153 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค   173 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา  184 
 ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค (สมศ.)  
  ตัวบงชี้ท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.) 186 
  ตัวบงชี้ท่ี 6  งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน  (สมศ.) 189 
  ตัวบงชี้ท่ี 7  ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ  (สมศ.) 191 
 องคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม    
 ตัวบงชี้ท่ี 5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  193 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.2  กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  198 
 ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานการบริการวิชาการแกสังคม  
 ตัวบงชี้ท่ี 8 : ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอน หรือการวิจัย(สมศ.)  
203 

 ตัวบงชี้ท่ี 9 : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก(สมศ.)  206 
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สารบัญ (ตอ) 
 

 ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม (สมศ.)   
 ตัวบงช้ีท่ี 18 : ผลการช้ีนําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ของสถาบัน(สมศ.)   
 ตัวบงชี้ท่ี 18.1 : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นท่ี 1 (ภายในมหาวิทยาลัย)     210 
 ตัวบงชี้ท่ี 18.2 : ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นท่ี 2 (ภายนอกมหาวิทยาลัย) 213 
 องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ตัวบงชี้ท่ี 6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  216 
 ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  
 ตัวบงชี้ท่ี 10 : การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  221 
 ตัวบงชี้ท่ี 11 : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  225 
 องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ   
 ตัวบงชี้ท่ี 7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  227 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  241 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  247 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  251 
 ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน (สมศ.) 

ตัวบงชี้ท่ี 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสถาบัน (สมศ.)                              
                        

  256 
 ตัวบงชี้ท่ี 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน (สมศ.)  257 
 องคประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ   
 ตัวบงชี้ท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  258 
 องคประกอบ ท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  267 
         ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน (สมศ.)  
 ตัวบงชี้ท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  (สมศ.) 293 
 องคประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา  3 ดี (3D)  
 ตัวบงชี้ท่ี 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 294 
 ตัวบงชี้ท่ี 10.2  ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  มีความรู  เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิด

พฤติกรรม 
298 

บทท่ี 3  สวนสรุปผลการประเมิน  
 3.1 ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตัวบงชี้ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   300 
 4.1 ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตัวบงชี้ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สมศ.)   307 
 5.1 ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตัวบงชี้ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. สมศ.)   314 
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สารบัญ (ตอ) 
 

ภาคผนวก               
 ก.  ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)  324 
           ข.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ                                                                338 
           ค.  คําสั่งคณะทํางานสังเคราะหรายงานการประเมินตนเอง                                                  350 
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                                     บทสรุปผูบริหาร 

 
ความนํา  
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในอดีตคือ คณะวิชามนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     
ท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว  มีหัวหนาหนวยงานเรียกวา “หัวหนาคณะ” ตอมาเม่ือมีพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนเปนคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร หัวหนาหนวยงาน เรียกวาคณบดี  ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนวยงาน
ระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2548 ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งอยูท่ีอาคารเรียน 3  ซ่ึงเปนอาคารหลักในการ
จัดการเรียนการสอน  นอกจากนี้ ยังมีอาคารดนตรี และอาคารศิลปะ เปนอาคารประกอบท่ีใชจัดการเรียนการ
สอนเฉพาะทาง  โดยปการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดการเรียนการสอน ในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 9 สาขาวิชาและในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา  โดยมีการจัดแบงโครงสรางการบริหาร 
งานภายในแบบโปรแกรมวิชา  ท้ังนี้ ตามสาขาวิชาท่ีเปดสอน ท้ังหมด 9 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชา   
รัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชานิติศาสตร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป โปรแกรมวิชาบรรณารักษ- 
ศาสตรและสารสนเทศศาสตร  และโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร  นอกจากนี้ยังมีการจัดเปนกลุมวิชา
เพ่ิมเติมอีก 3 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา กลุมวิชาดนตรี และกลุมวิชานาฏศิลปและการละคร 
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรู จํานวน 7 ศูนย  ไดแก 1) ศูนยคอมพิวเตอรคณะ  2) ศูนยวิทย-
บริการ (หองสมุดกฎหมาย)  3) ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ  4) ศูนยสงเสริมและพัฒนาเครือขายชุมชน
ทองถ่ินดานประชาธิปไตย  5) ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทในสถานศึกษา  6) ศูนยสงเสริมความรูกฎหมาย การเมือง 
การปกครอง  7) ศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  

ในปการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนักศึกษารวมท้ังสิ้น 1,827 คน  แบงเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 1,254 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. จํานวน 523 คน  
และนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาค กศ.บป. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถ่ิน 
จํานวน 50 คน (การจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจําสาขา และ
ประสานการบริหารโดยฝายประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ในดานบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีบุคลากรสายวิชาการจํานวนท้ังสิ้น 88.5 คน   
(ลาศึกษาตอเต็มเวลา 4 คน) จําแนกตามประเภทของตําแหนง เปนขาราชการ จํานวน 25 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 22.5 คน  อาจารยประจําตามสัญญาจาง จํานวน 41 คน  และมีบุคลากรสายสนับสนุน 
จํานวนท้ังสิ้น 10 คน 
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ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบท่ี 1  คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 4.13 ผลการประเมินอยูในระดับดี 
องคประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 5 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 6 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 7 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 8 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 9 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
องคประกอบท่ี 10 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบเทากับ 4.70 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (ไมรวม

องคประกอบท่ี 10) 
 
จุดเดน/แนวทางเสริม 
 

1. คณะฯ ไดจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาทางบอรดประชาสัมพันธ สื่อโทรทัศน 
และเว็บไซตของคณะฯ เชน ขอมูลการจัดกิจกรรม ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการ 

2. คณะฯ สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการท่ีคณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพ่ือเปนการ
เสริมสรางทักษะตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท้ัง 5 ดาน 

3. คณะฯ มีการพัฒนาวารสารพิกุลใหเปนไปตามมาตรฐาน และเปนเวทีในการเผยแพรบทความ 
4. คณะฯ สงเสริมการจัดอบรมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนางาน

ดานวิชาการ และการวิจัยอยางตอเนื่อง 
5. คณะฯ มีการดําเนินงานในดานการบริการวิชาการแกสังคมท่ีเปนระบบ ทําใหเกิดเครือขายในชุมชน  

และสังคม ท้ังกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนอยางกวางขวาง 
6. นักศึกษาใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมดานศิลปะวัฒนธรรมของคณะฯ เปนอยางดี 
7. ผูบริหารคณะฯ บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลอยางเครงครัด 
8. บุคลากรภายในคณะฯ ทุกคน มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของคณะฯ อาทิเชน กิจกรรมการ

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มีสวนรวมในการระบุ วิเคราะห ประเมิน รวมท้ังมีสวนรวมในการดําเนินการและ
รายงานผลความกาวหนาอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมในงานการประกันคุณภาพทุกระดับ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไข 
 

1. สงเสริมการศึกษาตอปริญญาเอกใหมากข้ึน เชน การเพ่ิมจํานวนเงินทุนการศึกษา การจัดทํา
โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีเปดสอนปริญญาเอก  และการเปดสอนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย
หลายสาขา เปนตน 



ค 
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2. สงเสริมใหมีการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน เชน การเพ่ิม
จํานวนเงินทุนอุดหนุนในการทําผลงานวิชาการ  การฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการทําผลงานทางวิชาการทุก
รูปแบบ เปนตน 

 
จุดเนนการปฏิบัติตามพันธกิจพรอมพัฒนาการ 
 

ดานการบริการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา จึงสามารถสนองตอความ

ตองการของทองถ่ิน โดยเอกลักษณ จุดเนน จุดเดน คือ “มุงเนนทองถ่ิน สานศิลปวัฒนธรรม” ซ่ึงสอดคลอง
กับอัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย คือ “ความรูคูชุมชน” โดยมีโครงการบริการวิชาการ เชน โครงการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม โครงการนิทรรศการทางวิชาการ เปนตน  อีกท้ัง มีการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการ
เรียนการสอน และการวิจัย อาทิเชน งานวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติเพ่ือการจัดการ
สารสนเทศหองสมุด หนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ นครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
ณ วัดพระบรมธาตุ จ.กําแพงเพชร  ประกอบการสอนรายวิชา โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดการสารสนเทศ 
ของโปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร เปนตน 

 

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเผยแพรและบริการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมผาน

เว็บไซตของคณะ เคเบิ้ลทองถ่ิน มีการจัดขบวนแหและปายเชิญชวนผานชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร มีการจัดนิทรรศการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชนเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดจนเปนการบริการวิชาการแกผูสนใจท้ังภายในและภายนอก  และสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนท่ียอมรับโดยการสงเสริมใหบุคลากรภายในคณะและ
นักศึกษา เขารวมกิจกรรมใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติ อาทิ การประดิษฐทารํา “ระบําชากังราว” โดยอาจารย
เยาวลักษณ  ใจวิสุทธิ์หรรษา ท่ีไดรับการยอมรับใหไปจัดแสดงท้ังในประเทศและตางประเทศหลายประเทศ
ดวยกัน 

 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับมหาวิทยาลัย ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ตัดสินใจ ประกอบดวย  1) ดานการจัดการเรียนการสอน (ทะเบียนนักศึกษา, หลักสูตร, วิเคราะหศักยภาพ
ผูเรียน, การประเมินการสอนระดับคณะ, แผนการสอน)  2) ดานการวิจัย (ทุนวิจัย/ ติดตามความกาวหนาวิจัย, 
การตีพิมพเผยแพร)  3) ดานการบริหารจัดการ (บุคลากร, สารสนเทศบุคลากรเกษียณตามระยะเวลา, การเลื่อน
ข้ันเงินเดือน, การมา ลา ขาดราชการ, การพัฒนาบุคลากร, แผนงาน/ โครงการ, การประเมินความพึงพอใจ
ของระบบ) และ 4) ดานการเงิน (งบการเงินตามไตรมาส, สารสนเทศงบประมาณตามแผนงาน โครงการ, 
สารสนเทศการยืมคืน, การประเมินความพึงพอใจของระบบ) ซ่ึงเปนขอมูลสวนหนึ่งท่ีชวยใหผูบริหารใช
ประกอบการตัดสินใจ  นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดพัฒนาเว็บไซตของคณะ โปรแกรมวิชา และศิษยเกา เพ่ือเปน
การเผยแพรประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของคณะ 
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ดานการบริหารจัดการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

ซ่ึงผูบริหารและคณาจารยทุกคน ตางมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนา กําหนดนโยบาย และ
ยุทธศาสตรในการดําเนินงานเพ่ือใหภารกิจของคณะฯ บรรลุตามเปาประสงคท่ีวางไว เปดโอกาสใหบุคลากรใน
คณะฯ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจรวมกันในการบริหารงานคณะโดยคณะ     
มีการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป และสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือเปนการสรางขวัญ
และกําลังใจแกบุคลากร  การใหโอกาสแกบุคลากรในการไดศึกษาดูงานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีระบบสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน  
อันจะทําใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เชน โทรศัพทภายในสายตรงของผูบริหาร สื่อสาร โดยผาน
ทางเว็บไซต และใหบุคลากรในสังกัดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการประเมินภาวะผูนําตามการรับรู
ของบุคลากรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาเฉพาะกรณีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ดานการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีตอบสนองตอความ

ตองการของชุมชนและทองถ่ิน มีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน สํารวจความ
ตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร และไดนํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ. 2553 - 
2557 เพ่ือท่ีจะสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ใหมีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางสูงสุด 

  

ดานการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทํานโยบายและแผนงานดานการวิจัย สงเสริมใหมีการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะดานการวิจัย โดยจัดอบรมใหกับอาจารยในคณะ  จัดสรรเงินรายได
เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยใหแกบุคลากรในคณะ  อีกท้ัง ยังสรางเครือขายกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแก 
สถาบันวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยท้ังระบบ ท้ังการสรางความรูความเขาใจในรูปแบบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษโครงรางงานวิจัย  ตลอดจนการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยท้ัง
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเพ่ือใหเกิดงานวิจัย อีกท้ัง ยังสนับสนุนใหคณาจารยไดมีการบูรณาการ
การวิจัยเขากับการเรียนการสอนและดานอ่ืนๆ 
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บทที่ 1  สวนนํา 
 
1.  ประวัติความเปนมา 
 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ชื่อเดิมคือ คณะวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว หัวหนาหนวยงานเรียกวา “หัวหนาคณะ”  ตอมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
2538 คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หัวหนาหนวยงาน 
เรียกวาคณบดี ปจจุบันเปนหนวยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตเร่ิมกอตั้งเปนคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในป พ.ศ. 2522  มาจนถึง 
ปจจุบัน มีจํานวน 11 คน ดังนี้ 
 1. อาจารยสุนทร หิรัญวงศ  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารยสมชาย ตันติสันติสม  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  ในป พ.ศ. 2528  แตตอมาไดลาออกจากตําแหนง เพื่อไปดํารงตําแหนงรองอธิการฝายวางแผนและพัฒนา 
 3. อาจารยบุญมี ปาละวงศ  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร แทนอาจารยสมชาย ตันติสันติสม ระหวางป พ.ศ. 2528 – 2533   
  4. อาจารยเอมอร เนียมนอย  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ในป พ.ศ. 2533  ในเวลาตอมาไดขอลาออกจากตําแหนง 
  5. อาจารยวิทยา เดชอุดม  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ระหวางป  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2536 – 2538 และป พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย วงศคําจันทร  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2552 – 2556 (ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556) 
 11. อาจารยสุชิน รอดกําเหนิด  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ในป พ.ศ. 2556 (ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2556) 
 ในปการศึกษา 2522  คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีอาจารยสุนทร 
หิรัญวงศ เปนหัวหนาคณะวิชาเปนคนแรก   
 พ.ศ.2528 ผูชวยศาสตราจารยปรีชา เศรษฐีธร อธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ยายไปดํารงตําแหนงอธิการ 
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ และผูชวยศาสตราจารยไพรถ เลิศพิริยกมล อธิการวิทยาลัยครูรําไพพรรณี ยายมาดํารงตําแหนง
อธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชรแทน  ในชวงนี้ อาจารยบุญมี ปาละวงศ  เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร แทนอาจารยสมชาย ตันติสันติสม ซึ่งลาออกจากตําแหนงหัวหนาคณะวิชา



  

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

                                                                                               (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)    

 

2 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  เพื่อไปดํารงตําแหนงรองอธิการฝายวางแผนและพัฒนา  
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร   
  ในหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2528 ระบุวา คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประกอบดวยภาควิชา
ดังตอไปนี้ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ (3) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร (4) ภาควิชาศิลปะ           
(5) ภาควิชาดนตรีศึกษา (6) ภาควิชานาฏศิลป (7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (8) ภาควิชามานุษยวิทยาและสังคม
วิทยา (9) ภาควิชาประวัติศาสตร (10) ภาควิชาภูมิศาสตร (11) ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร (12) ภาควิชา
ภาษาญี่ปุน   (13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชาภาษามาเลย (15) ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส (16) ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
(17) ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 พ.ศ.2533 อาจารยเอมอร  เนียมนอย เปนหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  โดยในปนี้ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ประกอบดวยภาควิชา 11 
ภาควิชา  คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาตางประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร   
(5) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (6) ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร (8) ภาควิชาดนตรี  (9) ภาควิชานาฏศิลป     
(10) ภาควิชาภูมิศาสตร (11) ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร  แตในเวลาตอมา อาจารยเอมอร  เนียมนอย ไดขอลาออก
จากตําแหนงหัวหนาคณะวิชา  และอาจารยวิทยา เดชอุดม เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแทน จนถึงป พ.ศ.2536  ในระหวางนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ยังคงมี 11 
ภาควิชาเชนเดิม  ทั้งนี้ ในป พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ไดมีสวนรวมใน
การจัดงานฉลอง 100 ป การฝกหัดครูไทย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ.2535  
  ในป พ.ศ.2536 ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข ไดดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ในขณะที่ 
ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ ไดดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร (พ.ศ.
2536-2538)  โดยมีภาควิชาในสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร จํานวน 11 
ภาควิชาเชนเดิม  และ ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ ยังไดดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อีกวาระ
หนึ่ง ในป พ.ศ. 2538-2542 
  พ.ศ. 2542 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ ไดดํารงตําแหนงอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร และ
ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร ดํารงตําแหนงคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร ตั้งแตป พ.ศ.2542 - 2546  ในชวงนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร     
ไดจัดโครงสรางใหมในรูปแบบโปรแกรมวิชา จํานวน 11 โปรแกรมวิชา ประกอบดวย (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
(ค.บ.)  (2) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (5) โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร (6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  (11) โปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร    
  พ.ศ. 2546 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย วงศคําจันทร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  อนึ่ง ในปการศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตรข้ึน  
โดยมีผูชวยศาสตราจารยวินัย บุษบา เปนประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร   
 ในป พ.ศ.2547 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงสงผลสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547  ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการดําเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับในป พ.ศ.2548 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใหใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ
กําหนดแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น โปรแกรมวิชาตาง ๆ ในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
ทยอยกันปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ซึ่งในป พ.ศ. 2549 
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ตอเนื่องมาในป พ.ศ.2550  โปรแกรมวิชาตาง ๆ จึงเร่ิมใชหลักสูตรใหม ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับ
ทราบการใหความเห็นชอบแลว 
   ป พ.ศ. 2551 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ ไดดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
อีกวาระหนึ่ง  และในป พ.ศ. 2552 ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงคณบดี (พ.ศ.2548 – 2552)  และผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ รองคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ฝายกิจการนักศึกษา ไดดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คน
ตอมา (พ.ศ.2552 – 2556)  ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี
ฝายวิทยบริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม   
 ในป พ.ศ. 2556 ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงศบุญมาก ไดดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แทนผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ ที่หมดวาระ โดยรองศาสตราจารยมัย ตะติยะ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดหมดวาระเชนกัน และไดเขาดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
โครงการพิเศษ  ทั้งนี้ อาจารยสุขิน  รอดกําเหนิด รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเขา
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คนตอมาในวาระปจจุบัน 
 ในปการศึกษา 2554 คณะจัดการศึกษา แบงเปน 7 โปรแกรมวิชา  ประกอบดวย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร และหลักสูตรปรับปรุง 2554  จํานวน 5 หลักสูตร  ไดแก  โปรแกรมวิชาวิจิตร
ศิลปและประยุกตศิลป  โปรแกรมวิชานิติศาสตร  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร  มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถ่ิน บริหาร
จัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจําสาขา ประสานการบริหารโดยหนวยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และมีศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)  ศูนยสงเสริมและพัฒนาเครือขายชุมชนทองถ่ินดานประชาธิปไตย 
ศูนยคอมพิวเตอรประจําคณะ และหองสมุดกฎหมาย เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่อยูในความรับผิดชอบของคณะ  
โดยในปการศึกษา 2554 คณะฯ ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม เพื่อใชในปการศึกษา 2555 โดยผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยแลว จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)           
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร) และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน)    
เพื่อใชในปการศึกษา 2555    

ในปการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี จํานวน 
9 สาขาวิชาและในระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา  โดยมีการจัดแบงโครงสรางการบริหารงานภายในแบบโปรแกรมวิชา    
ตามสาขา วิชาที่เปดสอน ทั้งหมด 9 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชานิติศาสตร 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  และโปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  นอกจากนี้ยังมีการจัดเปนกลุมวิชาเพิ่มเติมอีก 3 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา กลุมวิชาดนตรี 
และกลุมวิชานาฏศิลปและการละคร  
 นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 เปนตนมา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดดําเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและตอเนื่อง  
ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดพัฒนาการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ใชหลักธรรมาภิบาลที่เนนประสิทธิภาพ 
โปรงใส  มีความรับผิดชอบ  และตรวจสอบได สามารถแขงขันไดในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เนนการจัดการ 
ความเสี่ยง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหเปนองคกรเรียนรู ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
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 3. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน อีกทั้ง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ     
ที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558)  โดยสํานักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 
 4. การพัฒนาอาจารย อาจารยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีวุฒิทางการศึกษาสูงข้ึน โดยในระดับ
ปริญญาเอกมีอาจารยสําเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ  และอาจารยไดมีการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ   
จนไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมากข้ึน  อนึ่ง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดสงเสริมสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย ตลอดจนสนับสนุนใหอาจารยประจํา    
เขารับการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ที่สูงข้ึน 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับงบประมาณเพิ่มข้ึนทุกป โดยไดรับทั้งงบประมาณ
การพัฒนาอาจารย และงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  นอกจากนี ้ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและการวิเคราะหคาใชจาย 
ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดพัฒนาระบบสารสนเทศ E-Learning พัฒนา 
Website ระบบฐานขอมูลเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนขอมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารยในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรวมมือกันพัฒนา
วารสาร “พิกุล” ซึ่งเปนวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เพื่อใหเปนวารสารที่ไดมาตรฐาน 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดพัฒนาการ
เรียนการสอนไปสูระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสน 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน   
 9. การพัฒนาแหลงเรียนรูภายในคณะ ในชวงทศวรรษที่ผานมาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดพัฒนา
ศูนยคอมพิวเตอรประจําคณะ จํานวน 2 หอง หองสมุดกฎหมาย ศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร หองปฏิบัติการทาง
ดนตรี หองปฏิบัติการศิลปะ และหองปฏิบัติการนาฏศิลปและการละคร จนใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดผลิตบัณฑิตในดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ที่เนนดานคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
     
2.  ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค วิสัยทัศน คานิยมหลัก อัตลักษณ เอกลักษณ คุณลักษณะบัณฑติ และวัฒนธรรม
ของหนวยงาน 
 
ปณิธาน 

มุงพัฒนาคนและองคกร  บนพืน้ฐานของวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2) สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
3) ใหบริการทางวิชาการแกทองถ่ิน 
4) ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
5) บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค 
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและสูประชาคมอาเซียน  

2. เพื่อพัฒนาองคความรู งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคม 
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแกชุมขน 
     4. เพื่ออนุรักษ สงเสริม ทํานบุํารุง เผยแพร  ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล และเรียนรูวฒันธรรมอาเซียน   
  5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วิสัยทัศน 
 สรางสรรคองคความรูเชิงบูรณาการ  พัฒนางานเพื่อทองถ่ิน  สืบสานวัฒนธรรมความเปนไทยสูสากล   
 
คานิยมหลัก 

สรางสรรคภูมิปญญา  พัฒนาทองถ่ิน  
ดวยจิตบริการ  เนนคุณภาพมาตรฐาน  
ทํางานแบบมีสวนรวม  บนฐานคุณธรรม 

 
อัตลักษณ    

“ความรูคูชุมชน”  อาจารย บณัฑิต นักศึกษา มีความรู สามารถนําความรูไปสรางชุมชนใหเขมแข็งและชุมชน
เปนแหลงเรียนรู 
 
เอกลักษณ    

“มุงเนนทองถ่ิน  สานศิลปวฒันธรรม” 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มีความรูคูคุณธรรม พรอมนําสังคม 
นิยมความเปนไทย  ใสใจวิถีโลก 
 

วัฒนธรรมของหนวยงาน 
H  =  Honesty  ซื่อสัตย 
U  =  Unity  สามัคคี 
S  =  Sodality  นับพีน่อง 
O  =  Ownership  เปนเจาของ 
K  =  Kindness  เมตตา 
P  =  Punctuality  ตรงตอเวลา 
R  =  Responsibility  ฟรับผิดชอบ 
U  =  Universal  มองการณไกลมุงสูสากล 
“ซื่อสัตย สามัคคี นบัพี่นอง เปนเจาขององคกร เอ้ืออาทรพรอมเมตตา 
ไมผัดวนัประกันพรุง  มุงเวลา  สืบเสาะหา สูโลกกวางอยางยั่งยนื” 
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แผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป พ.ศ.2556-2560 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน และสูประชาคมอาเซียน 
  2. พัฒนาองคความรู  งานวจิัย งานสรางสรรค และนวัตกรรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคม 
  3. พัฒนาศักยภาพการบริการวชิากรทีมีคุณภาพแกชุมขน 
  4. อนุรักษ  สงเสริม  ทํานุบาํรุง  เผยแพร  ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสูสากล  และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน   
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เปาประสงค 
 1. บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับชาติและประชาคมอาเซียน 
  2. มีองคความรู  งานวิจัย งานสรางสรรค และนวตักรรรมที่ชวยพัฒนาชุมชนและสังคม 
  3. ชุมชน ทองถ่ิน อยูดีมีสุข เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได   
     4. นักศึกษา บุคลากร ชุมชน  ทองถ่ิน มีการธํารงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และเรียนรูวฒันธรรมอาเซียน   
  5. มีระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลติและการบริการ 

 
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 
 

1.บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับสากล 

1.1 สรางความแข็งแกรงทางวชิาการใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลยั 
1.2 พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแขงขันได
ในระดับสากล 
1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียม
ความพรอมสูตลาดแรงงาน 

2. บริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค 
 

2. มีระบบบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค 
 

2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการทําวิจัยและบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค 
2.2 ยกระดับการติดตามความกาวทันในการทําวจิัยของนักวิจัย 
2.3 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรคและ
การบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.4 การจัดการความรูดานการวจิัยและงานสรางสรรคใหกับนักวิจัย 
2.5 พัฒนาระบบและกลไกการเชื่อมโยงงานวิจัยและงานสรางสรรคกับ
การบริการทางวชิาการและหรือการจัดการเรียนการสอน 

3.ใหบริการทาง
วิชาการแกทองถ่ิน 
 

3. ชุมชนเปนแหลงเรียนรู 
มุงสูการพัฒนาทองถ่ินใหมี
ศักยภาพพัฒนาอยางยัง่ยืน 
 
 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการทางวิชาการแกทองถ่ิน 
3.2 สรางความแข็งแกรงทางคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถ่ินอยาง
ยั่งยืน 
3.3  การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชนทัง้ในและตางประเทศ 

4. ทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
 

4. สรางเสริมการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

4.1 สนบัสนนุใหทุกหลักสูตรในโปรแกรมวิชามีการบูรณาการดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวชิาการ  
4.2 พัฒนากลไกการบริหารจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปน
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ผูนําเครือขายดานการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 
4.3 ประสานความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมกับกลุมแกนนํา
ในจังหวัด  

5. บริหารจัดการ
อยางมีประสทิธิภาพ 
 

5. มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม
คุณภาพของผลผลิตและการ
บริการ 

5.1  พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณและการใชทรัพยากร 
5.2  พัฒนาระบบบริหารงานและทรัพยากรบุคคล 
5.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ    
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะสูประชาคมอาเซียน 

 
พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีมาตรฐาน 
เปาประสงคที่ 1  บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานเปนทีย่อมรับในระดับชาติและระดับสากล 
กลยุทธที่  1.1  สรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
    1.2  พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดบัสากล 

 

พันธกิจที่ 2  บริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พฒันาระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคที่ 2  มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค  
กลยุทธที่  2.1 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการทําวิจยัและบริหารงานวจิัยและงานสรางสรรค 

             2.2 ยกระดับการติดตามความกาวทันในการทําวจิัยของนักวิจัย 
 2.3 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรคและการบริหารจัดการงานวิจยั

และงานสรางสรรค 
               2.4 การจัดการความรูดานการวิจัยและงานสรางสรรคใหกับนกัวิจัย 

  2.5 พัฒนาระบบและกลไกการเชื่อมโยงงานวิจัยและงานสรางสรรคกับการบริการทางวชิาการและ
หรือการจัดการเรียนการสอน 

 

พันธกิจ  3  ใหบริการทางวิชาการแกทองถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การเสริมสรางศักยภาพใหกับชุมชน 
เปาประสงคที่ 3   ชุมชนเปนแหลงเรียนรู มุงสูการพัฒนาทองถ่ินใหมีศักยภาพพัฒนาอยางยั่งยนื 
กลยุทธที่  3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวชิาการทางวิชาการแกทองถ่ิน 
    3.2 สรางความแข็งแกรงทางคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถ่ินอยางยั่งยนื 

     3.3 การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และตางประเทศ 

 

พันธกิจที่  4  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
เปาประสงคที่  4  สรางเสริมการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรมทองถ่ิน  
กลยุทธที่    4.1 สนบัสนุนใหทกุหลักสูตรในโปรแกรมวิชามีการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ  
 4.2 พัฒนากลไกการบริหารจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนผูนาํเครือขายดานการเผยแพร

และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.3 ประสานความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมกับกลุมแกนนําในจงัหวัด  
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พันธกิจ 5  บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  พฒันาระบบบริหารจัดการที่ด ี
เปาประสงคที่  5  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและการบริการ 
กลยุทธที่    5.1 พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณและการใชทรัพยากร 

  5.2 พัฒนาระบบบริหารงานและทรัพยากรบุคคล 
  5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะสูประชาคมอาเซียน 
  5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.6 การจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.7 การเพิ่มประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ภารกิจหลัก   
จัดการศึกษาเพื่อมุงเนนการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552 และใหบริการทางวชิาการแกนักศึกษาและบุคลากรทั่วไป ตลอดจนชุมชนในทองถ่ิน 
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1.3 โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  

 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งานบริการธุรการ 

1. หนวยงานสารบรรณ 

2. หนวยการประชมุ 

3. หนวยเลขานุการ 

4. หนวยการเจาหนาที ่

5. หนวยอาคารสถานทีแ่ละ
ยานพาหนะ 

6. หนวยประชาสัมพันธ 

7. หนวยพัฒนาระบบราชการและ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

8. หนวยการเงินและพัสด ุ

9. หนวยนโยบายและแผน 

10. หนวยบริการการจัดการเรียน
การสอน 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 

โปรแกรมวิชา 

1. รัฐประศาสนศาสตร 

2. นิติศาสตร 

3. การพัฒนาสังคม 

4. ภาษาอังกฤษ  

5. วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

6. ภาษาไทย 

7. บรรณารักษศาสตรสารสนเทศศาสตร 

8. สารสนเทศภูมิศาสตร 

9. ภาษาจีน 

หนวยกิจการนกัศึกษา ศูนย 

1. ศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 

2. ศูนยคอมพิวเตอรคณะ 

3. ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 

4. ศูนยวิทยบรกิาร (หองสมุดกฎหมาย) 

5. ศูนยสงเสรมิและพัฒนาเครอืขายชุมชน
ทองถิ่นดานประชาธิปไตย 

6. ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทในสถานศึกษา 

7. ศูนยสงเสรมิความรูกฎหมาย การเมอืง 
การปกครอง 
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โครงสรางการบริหาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ((9 9 มีนาคม มีนาคม 2552 2552 ––  8 8 มีนาคม มีนาคม 25562556))  
 

 
หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    โครงสรางการบริหารชุดนี้ โครงสรางการบริหารชุดนี้ เปนโครงสรางตามการบริหารของคณะกรรมการบริหารชุดเกา โดยคณบดีคณะ หมดวาระในการดาํรงตําแหนง เมื่อวนัที่ เปนโครงสรางตามการบริหารของคณะกรรมการบริหารชุดเกา โดยคณบดีคณะ หมดวาระในการดาํรงตําแหนง เมื่อวนัที่ 8 8 มีนาคม มีนาคม 25562556  และและ

ประธานโปรแกรมวิชาหมดวาระในการดํารงตาํแหนง เมื่อวันที ่ประธานโปรแกรมวิชาหมดวาระในการดํารงตาํแหนง เมื่อวันที ่26 26 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556 
 

คณบด ี

รองคณบด ี

ฝายวิชาการ  

1. งานพัฒนาหลักสูตร 

2. งานพัฒนาการเรียนการสอน 

3. งานประเมนิการสอน 

4. งานพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 

5. งานวจิัยพัฒนาการเรียนการสอน 

6. งานการจัดการความรู 

รองคณบดี 

ฝายวางแผนและพัฒนา 

 และหัวหนาสํานักงาน 

คณบดี 

1. ยุทธศาสตร/โครงการ 

2. งานแผนระยะส้ันและระยะยาว 

3. งานแผนปฏิบัติการประจําป 

4. งานจดัทํารายงานประจําป 

5. งานกํากับและติดตามโครงการ
แผนปฏิบัติการ 

6. งานรายงานการใชงบประมาณ
รายไตรมาส 

7. งานจดัทําคําของบประมาณ 

 

หัวหนาศูนย 

1. ศูนยสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) 

2. ศูนยคอมพิวเตอรคณะ 

3. ศูนยฝกประสบการณวิชาชพี 

4. ศูนยวิทยบริการ (หองสมุด
กฎหมาย) 

5. ศูนยสงเสริมและพัฒนา
เครือขายชุมชนทองถิ่นดาน
ประชาธิปไตย 

6. ศูนยไกลเกล่ียขอพพิาทใน
สถานศึกษา 

7. ศูนยสงเสริมความรูกฎหมาย 
การเมือง การปกครอง 

รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิจัย 

1. งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา SAR, กพร. 

2. งานการพัฒนางานวิจัยคณะ
และทองถิน่ 

3. งานแผนบริหารความเส่ียง 

4. งานแผนความตองการ
อัตรากําลังของคณะ 

5. ชวยงานสํานักงานคณบด ี

6. งานตรวจสอบภายใน 

รองคณบด ี

ฝายกิจการนักศึกษา 

1. งานสงเสริมกิจการนกัศึกษา 

2. งานกองทุนกูยืมเรียน 

3. งานทุนการศึกษา 

4. งานพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษา 

5. งานสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม กิจการกีฬา กิจกรรม
เชียร กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
รณรงคตางๆ 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 
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โครงสรางการบริหาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ((9 9 มีนาคม มีนาคม 2556 2556 ––ปจจุปจจุบันบัน))  
  

 
หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    โครงสรางการบริหารชุดนี้ เปนโครงสรางตามการบริหารคณะกรรมการบริหารชุดใหม  โดยคณบดีคณะ ดาํรงตาํแหนงตามวาระ ตั้งแตวันที่ โครงสรางการบริหารชุดนี้ เปนโครงสรางตามการบริหารคณะกรรมการบริหารชุดใหม  โดยคณบดีคณะ ดาํรงตาํแหนงตามวาระ ตั้งแตวันที่ 9 9 มีนาคม มีนาคม 25562556    และประธานและประธาน

โปรแกรมวิชา       มีวาระดํารงตําแหนง โปรแกรมวิชา       มีวาระดํารงตําแหนง ตั้งแตวนัที่ ตั้งแตวนัที่ 27 27 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556

 

คณบดี 

 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการและวิจัย 

รองคณบด ี
ฝายวางแผนพัฒนาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

หัวหนาศูนย 
 

1. ศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
2. ศูนยคอมพิวเตอรคณะ 
3. ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
4. ศูนยวิทยบริการ (หองสมุดกฎหมาย) 
5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ชุมชนทองถิ่นดานประชาธิปไตย 
6. ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทในสถานศึกษา 
7. ศูนยสงเสริมความรูกฎหมาย 

การเมือง การปกครอง 
 

 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศกึษา บริการวิชาการ 

และศิลปวัฒนธรรม 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 

2. งานพัฒนาการเรียนการสอน 

3. งานประเมินการสอน 

4. งานพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 

5. งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

6. งานการพัฒนางานวิจัยคณะและ

ทองถ่ิน 

7. งานการจัดการความรู 

1. ยุทธศาสตร/โครงการ 

2. งานแผนระยะส้ันและระยะยาว 

3. งานแผนปฏิบัติการประจําป 

4. งานจัดทํารายงานประจําป 

5. งานกํากับและติดตามโครงการแผนปฏิบัติการ 

6. งานรายงานการใชงบประมาณรายไตรมาส 

7. งานจัดทําคําของบประมาณ 

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา SAR และ กพร. 

9. งานแผนบริหารความเส่ียง 

10. งานแผนความตองการอัตรากําลังของคณะ 

11. งานตรวจสอบภายใน 

 

1. งานสงเสริมกิจการนักศึกษา 

2. งานกองทุนกูยืมเรียน 

3. งานทุนการศึกษา 

4. งานพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 

5. งานบริการวิชาการ 

6. งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจการกีฬา กิจกรรมเชียร 

กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมรณรงค

ตางๆ 
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4. คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
     

     
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ 
คณบดี 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

    ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักดิ์ เขียวเขิน 
    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

  และหัวหนาสํานักงาน 

อาจารยสุชนิ รอดกําเหนิด 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     ดร.นิศากร ประคองชาต ิ
    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

อาจารยสายพิณ พิกุลทอง กูรุง 
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย 

                    

 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
((9 9 มีนาคม มีนาคม 2552 2552 ––  8 8 มนีาคม มนีาคม 25562556))  
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อาจารยบุญญาบารมี  สวางวงศ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร 

 อาจารยสุชนิ  รอดกําเหนิด 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร 

 ดร.วิทยา  คามุณ ี
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาสังคม 
     

 

   

 
ผศ.ดร.ประดิษฐ  นารีรักษ 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   รองศาสตราจารยศุภพงศ  ยนืยง 

ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
     

 

   

 
อาจารยวิยุดา  ทิพยวิเศษ 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร 

ประธานโปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร 
 

หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    คณะกรรมการบริหารชุดนี้ เปนคณะกรรมการชุดเกา โดยคณบดีหมดวาคณะกรรมการบริหารชุดนี้ เปนคณะกรรมการชุดเกา โดยคณบดีหมดวาระในการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ ระในการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่   8 8 
มีนาคม มีนาคม 25562556    และประธานโปรแกรมวิชาหมดวาระในการดาํรงตําแหนง เมื่อวันที่ และประธานโปรแกรมวิชาหมดวาระในการดาํรงตําแหนง เมื่อวันที่ 26 26 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556  
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อาจารยสุชนิ รอดกําเหนิด 

คณบดี 
   

 

 

 
อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต 
รองคณบดีฝายวางแผนพัฒนา 
และประกันคุณภาพการศึกษา 

 อาจารยสายพิณ พิกุลทอง กูรุง  
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 

 

 
อาจารยพัจนภา  เพชรรัตน 

รักษาการ รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา บริการวิชาการ  

และศิลปวัฒนธรรม 

 ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
หัวหนาสํานักงานคณบดี  

                    

 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

((9 9 มีนาคม มีนาคม 2556 2556 ––  ปจจุบันปจจุบัน))  
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อาจารยปรียานุช พรหมภาสิต 
ประธานโปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร 

 อาจารยอภิชาติ บวบขม 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร 

          อาจารยโอกามา จาแกะ 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาสังคม 

     

  

 

 

 
          ดร.นิศากร ประคองชาต ิ
   ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  

   อาจารยสายพิณ พิกุลทอง กูรุง 
 ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจนี 

         อาจารยวนสันนัท นชุนารถ 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป 

และประยุกตศิลป 

 

 

 

 

 
อาจารยณัฐพล บานไร 

รักษาการ ประธานโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 

 

 อาจารยวัลลภ ทองออน  
ประธานโปรแกรมวิชา 
สารสนเทศภูมิศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล 
ประธานโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร 

และสารสนเทศศาสตร 
 
 
 

หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    คณะกรรมการบริหารชุดนี้ เปนคณะกรรมการชุดใหม  โดยคณบดีดํารงตาํแหนงตามวาระ ตัง้แตวันที่  คณะกรรมการบริหารชุดนี้ เปนคณะกรรมการชุดใหม  โดยคณบดีดํารงตาํแหนงตามวาระ ตัง้แตวันที่  9 9 มีนาคม มีนาคม 
25562556    และประธานโปรแกรมวิชามีวาระดํารงตาํแหนง ตัง้แตวนัที่ และประธานโปรแกรมวิชามีวาระดํารงตาํแหนง ตัง้แตวนัที่ 27 27 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556 
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5. โครงการขององคกร  Organizational  Profile 
 

บทนํา : โครงรางองคกร 
 
1. ลักษณะองคกร 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะหนึ่งในจํานวน 5 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดตั้งข้ึน
ตามกฎกระทรวงของการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548 ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 
  ก. สภาพแวดลอมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 (1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของชุมชนและแหลงงาน ซึ่งปจจุบันไดเปดการเรียนการสอนปริญญาตรีภาคปกติ จํานวน 9 หลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรีภาค กศ.บป. จํานวน 4 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร ตามตาราง  OP-1 ก (1-1)  ดังนี้  
 
ตาราง OP-1 ก (1-1) หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

 
ระดับหลกัสูตร 

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการที่สงเสริมการเรียนรู* 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  จาํนวน 9 หลักสูตร 
นิติศาสตร (น.บ.) 
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ

• ภาค กศ.บป. 
 

1  -  ถายทอดความรูโดยอาจารยประจําและอาจารย
พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ เชน ตุลาการศาลปกครอง  
ผูพิพากษา  พนักงานอัยการ ทนายความ ตํารวจ 
พรอมทั้งจัดใหมีการบรรยายสรุปโดยอาจารย
ผูทรง คุณวุฒิ  ซึ่ งบรรยายที่สํานักอบรมศึกษา
กฏหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนี้  ยังเนน
การฝกปฏิบัติการ ฝกทักษะในสถานการณจําลอง
และสถานการณจริง  
-  การฝกปฏิบัติจริงในหองปฏิบัติการหองศาล
จําลอง 
 -  การฝกทักษะดานการวิจัย  
 -  การศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูนอกสถานที ่
-  มีการประเมินผลกอนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 

-  หองสมุดกฏหมาย 
- หองปฏิบัติการศาลจําลอง 
- ศึกษาดูงานเนติบัณฑิตยสภา
และสภาทนายความ  
- ฝกประสบการณวิชาชีพใน
หนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม  
-  สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม
การแขงขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
 

รัฐประศาสนศาสตร 
(รป.บ.) 
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ

• ภาค กศ.บป. 
 

1  -  การสอนแบบบรรยาย 
-  การฝกปฏิบัติในภาคสนาม  
 -  การฝกประสบการณวิชาชีพ 
 -  การฝกทักษะดานการวิจัย 
  -  การศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูนอกสถานที ่
- เรียนรูดวยตนเองผานสื่อ Online 
- ประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ  มาใชใน
กระบวนการวิจัย 
- การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย  

- อาจารยผูสอนจัดทํา จัดหา
เอกสารประกอบการสอน  
บทปฏิบัติการ สื่อการสอน  
จัดหาวัสดุฝก  
-  อ า จ า ร ย ผู ส อ น จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
-  อาจารยผูสอนมีสื่อการสอน
ที่เหมาะสมและทันสมัย 
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ระดับหลกัสูตร 

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการที่สงเสริมการเรียนรู* 

-  มีการประเมินผลกอนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 
 

-  จัดหาทุนการศึกษาใหกับ
นักศึกษา 
-  มีเครือขายในการพัฒนา
ดานวิชาการแกนักศึกษา 
-  สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม
การแขงขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
-  จัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
- เครือขายความรวมมือกับ 
อปท. / หนวยงานอิสระ 

สารสนเทศภูมิศาสตร 
(วท.บ.) 
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ
 

1  -  การสอนแบบบรรยาย 
-  การสอนแบบมสีื่อประกอบการบรรยาย 
-  การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
-  การศึกษาที่เนนการแกปญหาดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-  การศึกษาหาความรูดวยตนเองผานระบบ  
Internet 
-  นําเทคโนโลยีใหมๆ มาประยกุตใชในการเรียน
การสอน 
-  ฝกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
 

- อาจารยผู สอนจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
-  อาจารยผูสอนมีสื่อการสอน
ที่เหมาะสมอยางหลากหลาย 
-  มี ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห กั บ
นักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ
ใหแกนักศึกษา  
-  สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม
การแขงขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

วิจิตรศิลปและประยุกต
ศิลป (ศป.บ.)   
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ
 

1  -  การสอนแบบบรรยาย  
-  ฝกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
-  ฝกปฏิบัติจริงในภาคสนามทัง้ใน และนอก
มหาวิทยาลยั จากสถานที่จริง 
-  การสอนแบบมสีื่อประกอบการบรรยาย 
-  การศึกษาหาความรูดวยตนเองผานระบบ  
Internet 
-  นําเทคโนโลยีใหมๆ มาประยกุตใชในการเรียน
การสอน 
-  การศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูนอกสถาบนั 
-  มีการประเมินผลกอนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 
 

- อาจารยผู สอนจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
-  อาจารยผูสอนมีสื่อการสอน
ที่เหมาะสมอยางหลากหลาย 
-  มี ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห กั บ
นักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ
ใหแกนักศึกษา  
- เ ค รื อข า ย ค ว าม ร ว มมื อ
การศึกษา กับตา งประเทศ 
(ประเทศจีน) 
-  สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม
การแขงขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
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ระดับหลกัสูตร 

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการที่สงเสริมการเรียนรู* 

การพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)   
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ

• ภาค กศ.บป. 
 

1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  การฝกปฏิบัติวชิาชีพระหวางเรียน  
-  การเรียนรูในชุมชนโดยใชกระบวนการวิจัยเปน
ฐานในการเรียนรู 
-  การสอนโดยใชชุมชนเปนฐาน   
-  การสอนแบบมสีื่อประกอบการบรรยาย 
-  การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
-  การศึกษาที่เนนการแกปญหาดานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-  การศึกษาหาความรูดวยตนเองผานระบบ  
Internet 
-  นําเทคโนโลยีใหมๆ มาประยกุตใชในการเรียน
การสอน 
-  การศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูนอกสถาบนั 
-  มีการประเมินผลกอนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 

-  อ า จ า ร ย ผู ส อ น จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
-  อาจารยผูสอนมีสื่อการสอน
ที่เหมาะสมและหลากหลาย 
-  มี ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห แ ก
นักศึกษา 
-  มีเครือขายในการพัฒนา
ดานวิชาการแกนักศึกษา 
-  สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม
การแขงขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 
 

ภาษาจีน (ศศ.บ.) 
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ
 

1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  ฝกปฏิบัติจริงในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
-  การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 
-  การสอนแบบเปดโอกาสใหนกัศึกษาฝกฝนและ
ใชจริงกับอาจารยเจาของภาษาจีน 
-  มีสื่อการเรียนรูที่เนนดานเทคโนโลย ี
-  นักศึกษาตองสอบผานเกณฑการสอบวัดระดับ
ภาษาจนี  (HSK)  หรือ TOP  โดยตองผานในระดบั  
4-6 
- มีการจัดการฝกอบรมกับเจาของภาษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

-  มีกิจกรรมนอกเวลาเรียน
โดยใหนักศึกษามาฝกฝนกับ
อาจารยและรุนพี่ 
-  มีกิจกรรมชมรมภาษาจีน
ทุกวันพุธ 
-  แนะนํ าหนั งสื อต า งๆที่
เ ก่ี ย ว กั บ ภ า ษ า จี น   เ ช น  
โปรแกรมสนทนา  QQ  ฟง
เพลงจีน  ดูภาพยนตและ
ดาวนโหลดภาพยนตจีน/เพลง
จี น ก า ร ค น ค ว า ข อ มู ล ที่
เก่ียวของจากเว็บไซต 
-  มีการทดสอบและเตรียมตัว
กอนการทดสอบวั ดระดับ
ภาษาจีนจริง 
- มีการจัดการฝกอบรมกับ
เจาของภาษาทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ

• ภาค กศ.บป. 

1 
 
 

 -   การสอนแบบบรรยายบทเรียน 
     อิเล็กทรอนิกส  และการเรียนรูดวยตนเอง  
 -  การสอนโดยใช  Project based Learning   
    และ Research based Learning 
 -  ฝกทักษะทางภาษาอังกฤษดวย 

- อาจารยผูสอนจัด
กระบวนการ 
  เรียนการสอนที่เนนผูเรียน 
  เปนสําคัญ 
- อาจารยผูสอนมีสื่อการสอน
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ระดับหลกัสูตร 

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการที่สงเสริมการเรียนรู* 

     หองปฏิบัติการทางภาษา 
 -  การฝกทักษะการจัดคายภาษาอังกฤษ  
    (English Camp) 
-  การฝกปฏิบัติวชิาชีพระหวางเรียน 1 
-  การฝกปฏิบัติวชิาชีพระหวางเรียน 2 
-  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 
-  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
-  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาสื่อการเรียนการ
สอน 

ที่ 
  เหมาะสมอยางหลากหลาย 
- เนนทักษะการฟง พูด อาน  
  เขียน  
- ทักษะการวิจัย  
- เนนการศึกษาดวยตนเอง 
 

ภาษาไทย (ศศ.บ.)   
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ
 

1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  ฝกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
-  การฝกประสบการณวิชาชีพระหวางเรียน 
-  การศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูนอกสถาบนั 
-  เรียนรูดวยตนเองผานระบบ  Internet 
- เนนเทคนิคกระบวนการคิดเคราะหสังเคราะห 
- บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ 
-  มีการประเมินผลกอนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 
 

- อาจารยผู สอนจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
-  อาจารยผูสอนมี  สื่อการ
ส อ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม อ ย า ง
หลากหลาย 
-  มี ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห กั บ
นักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ
ใหแกนักศึกษา  
- เ ค รื อข า ย ค ว าม ร ว มมื อ
การศึกษา กับตา งประเทศ 
(ประเทศจีน) 
-  สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม
การแขงขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 
(ศศ.บ.) 
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ
 

1  - เรียนรูจากสถานการณจริง 
 - เนนการปฏิบตัิจริง 
 - ใชการบูรณาการการใหบริการวิชาการแกสังคม
กับการเรียนการสอน 
 - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 
- การสอนแบบบรรยาย 
- การฝกปฏิบัติวชิาชีพระหวางเรียน  
-  มีสื่อการเรียนรูที่เนนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  การศึกษาดูงานจากแหลงเรียนรูนอกสถานที ่
 
 
 

- มีหองสมุดมหาวิทยาลัยเปน
หองปฏิบัติการ  
- มี โ ร ง เ รียน เทศบาลและ
โรงเรียนระดับข้ันพื้นฐานเปน
แหลงการเรียนรู 
- มีหองปฏิบัติการเปนเอกเทศ 
- มี  ส ว ท ช .  เ ป น แ ห ล ง
สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู 
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ระดับหลกัสูตร 

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการที่สงเสริมการเรียนรู* 

ระดับปริญญาโท ภาค กศ.บป. จํานวน 1 หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตร     
(รป.ม.)  
สาขาการปกครอง
ทองถิ่น 
 

1  -  การสอนแบบบรรยาย 
-  ฝกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
-  การสอนโดยใชวจิัยเปนฐาน  (Research – 
based Learning) 
-  การสอนโดยใชชุมชนเปนฐาน  (Community – 
based Learning) 
-  การสอนโดยใชปญหาเปนฐานในการวิเคราะห
ปญหาการใชภาษา  (Problem – based 
Learning) 
-  การสอนโดยใชโครงงานในการเรียนรู  (Project 
– based  Learning)  
-  การสอนโดยใชการศึกษาดูงานทั้งในและ
ตางประเทศ 
 

-  มีหนวยงานเครือขายที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู ในสภาพจริง  
เชน  อบต., อปท.   
- มี หนั ง สื อ เ ฉพา ะทา ง ให
นักศึกษาใชศึกษาเพิ่มเติม 
-  มีการให คํ าป รึกษาด าน
วิชาการ 
- อาจารยผู สอนจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
-  อาจารยผูสอนมี  สื่อการ
ส อ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม อ ย า ง
หลากหลาย 
-  มี ทุ น ก า ร ศึ กษ า  ให กั บ
นักศึกษา 
-  มีเครือขายในการพัฒนา
ดานวิชาการแกนักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ
ใหแกนักศึกษา  
- เ ค รื อข า ย ค ว าม ร ว มมื อ
การศึกษา 
-  สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม
การแขงขันในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

 
(2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีปณิธาน  พันธกิจ วัตถุประสงค  วิสัยทัศน  คานิยมหลัก  อัตลักษณ  เอกลักษณ  

ของหนวยงาน ดังนี้  
 
ปณิธาน 

มุงพัฒนาคนและองคกร  บนพืน้ฐานของวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

พันธกิจ 
1)  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
2) สรางองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
3) ใหบริการทางวิชาการแกทองถ่ิน 
4) ทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 
5) บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค 
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานและสูประชาคมอาเซียน  

2. เพื่อพัฒนาองคความรู  งานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับชุมชนและสังคม 
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการทีมีคุณภาพแกชุมขน 
      4. เพื่ออนุรักษ  สงเสริม  ทํานุบาํรุง  เผยแพร  ศิลปะและวฒันธรรมไทยสูสากล  และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน   
  5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
วิสัยทัศน 
 สรางสรรคองคความรูเชิงบูรณาการ  พัฒนางานเพื่อทองถ่ิน  สืบสานวัฒนธรรมความเปนไทยสูสากล   
 
คานิยมหลัก 

สรางสรรคภูมิปญญา   พัฒนาทองถ่ิน  
ดวยจิตบริการ  เนนคุณภาพมาตรฐาน  
ทํางานแบบมีสวนรวม   บนฐานคุณธรรม 

 
อัตลักษณ   “ความรูคูชุมชน” 

      อาจารย บัณฑิต นักศึกษา มีความรู สามารถนําความรูไปสรางชุมชนใหเขมแข็งและชุมชนเปนแหลงเรียนรู 
 
เอกลักษณของหนวยงาน 

"มุงเนนทองถ่ิน สานศิลปวฒันธรรม" โดยมีการกําหนดจุดเนน จุดเดน 2 ดาน ไดแก 
  1. ดานมุงเนนทองถ่ิน โดยมีกิจกรรมที่เก่ียวของกับทองถ่ินตาง ๆ รวมทั้งกิจกรรมทางดานภูมิปญญาทองถ่ิน เนื่องจาก
คณะมีสาขาพัฒนาสังคม  บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร  นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร  ภาษาไทย เปนตน 
     2. ดานสานศิลปวัฒนธรรม  โดยมีกิจกรรมที่เก่ียวของในทางดานศิลปะและวฒันธรรม รวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน เนื่องจากคณะมีสาขาวจิิตรศิลปและประยุกตศิลป ดนตรีศึกษา นาฏศิลปและการละคร 

 
วัฒนธรรมของหนวยงาน 

H  =  Honesty  ซื่อสัตย 
U  =  Unity  สามัคคี 
S  =  Sodality  นับพีน่อง 
O  =  Ownership  เปนเจาของ 
K  =  Kindness  เมตตา 
P  =  Punctuality  ตรงตอเวลา 
R  =  Responsibility  รับผิดชอบ 
U  =  Universal  มองการณไกลมุงสูสากล 

“ซื่อสัตย สามัคคี นบัพี่นอง เปนเจาขององคกร เอ้ืออาทรพรอมเมตตา 
ไมผัดวนัประกันพรุง  มุงเวลา  สืบเสาะหา สูโลกกวางอยางยั่งยนื” 

 คานิยมขององคกร :  
  ทีมงาน  ความรับผิดชอบ  มุงผลงาน  ตอบแทนประโยชนซึ่งกันและกัน  
 
 



  

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

                          (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)    
 

22 

 (3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จําแนกผูปฏิบัติงาน (Workforce) เปน 2 กลุม ตามตาราง OP-1  ก (3-1) 
โดยมีปจจัยหลักที่ทําใหผูปฏิบัติงานมุงมั่นตอภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามตาราง OP-1 ก (3-2) และ
สวัสดิการที่คณะจัดใหตามตาราง OP-1 ก (3-3) 

 

ตาราง OP-1 ก (3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
 สายผูสอน  สายสนับสนุน 
ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
อาจารยประจํา
ตามสัญญาจาง 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

ปริญญาตรี 2 - 21.5 4 - - 3 
ปริญญาโท 17 22.5 17 - 1 - - 
ปริญญาเอก 6 1 2.5 - - - - 
รวม 25 23.5 41 4 1 - 3 
อายุคนเฉลี่ย (ป) 48 ป 3 เดือน 34 ป 6 เดือน  32 ป 3 เดือน 33 ป 8 เดือน 29 ป - 28 ป 3 เดือน 
อายุ ง า น เฉลี่ ย 
(ป) 

21 ป 2 เดือน  3 ป 4 เดือน  3 ป 6 เดือน 5 ป 6 เดือน 3 ป 7 เดือน -   9 เดือน 

 
 
ตาราง OP-1 ก (3-2) ปจจัยหลักที่ทําใหผูปฏิบัติงานมุงมั่นตอภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และการใหลําดับ
ความสําคัญโดยบุคลากรแยกตามประเภท  

ปจจัยหลัก 

สายผูสอน ( x  = คาเฉลี่ย) สายสนับสนุน ( x  = คาเฉลี่ย) 
ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
อาจารย

ประจําตาม
สัญญาจาง 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

1.งานที่ทาํเปนงานที่มีเกียรติ นา
ภาคภูมิใจ 

4.75 
(S.D.= 0.50) 

4.38 
(S.D.= 0.65) 

4.50 
(S.D.= 0.69) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

2.ไดใชความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที ่

4.54 
(S.D.= 1.00) 

4.34 
(S.D.= 0.77) 

4.50 
(S.D.= 0.69) 

4.25 
(S.D.= 0.50) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.33 
(S.D.= 0.58) 

3.ไดรับโอกาสใหรับผิดชอบงานที่
สําคัญ 

4.51 
(S.D.= 0.58) 

4.23 
(S.D.= 0.73) 

4.25 
(S.D.= 0.79) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.งานที่รับผิดชอบมสีวนที่สงเสริม
โอกาสทางความกาวหนา 

4.70 
(S.D.= 0.50) 

4.38 
(S.D.= 0.65) 

4.55 
(S.D.= 0.61) 

3.75 
(S.D.= 0.50) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 1.00) 

5.ไดรับการสงเสริมใหไปอบรม/
ประชุม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถทางวชิาชีพ 

4.25 
(S.D.= 0.96) 

4.26 
(S.D.= 0.71) 

4.60 
(S.D.= 0.60) 

2.75 
S.D.= 0.50) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.33 
(S.D.= 1.53) 

6.ไดรับโอกาสใหไปศึกษาดูงานทั้ง
ในและตางประเทศ 

4.00 
(S.D.= 1.41) 

3.46 
(S.D.= 0.88) 

3.80 
(S.D.= 1.01) 

3.25 
S.D.= 0.96) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

2.67 
(S.D.= 1.53) 

7.สวัสดิการที่ไดรับทําใหคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 
 

4.12 
(S.D.= 1.12) 

3.38 
(S.D.= 1.04) 

3.25 
(S.D.= 0.72) 

2.50 
S.D.= 0.58) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 1.73) 
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ปจจัยหลัก 

สายผูสอน ( x  = คาเฉลี่ย) สายสนับสนุน ( x  = คาเฉลี่ย) 
ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
อาจารย

ประจําตาม
สัญญาจาง 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

8.มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูรวมงาน 4.53 
(S.D.= 0.58) 

 

4.69 
(S.D.= 0.48) 

4.3 
(S.D.= 0.80) 

4.25 
S.D.= 0.50) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.33 
(S.D.= 0.58) 

9.มีโอกาสไดพัฒนาความกาวหนา
ทางสายงานทัง้สายสอนและสาย
สนับสนนุ 

4.75 
(S.D.= 0.48) 

4.46 
(S.D.= 0.53) 

4.55 
(S.D.= 0.51) 

3.00 
S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.67 
(S.D.= 0.58) 

10.ไดรับโอกาสใหไปศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  

4.71 
(S.D.= 0.50) 

4.08 
(S.D.= 0.95) 

4.50 
(S.D.= 0.83) 

3.75 
S.D.= 0.50) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.67 
(S.D.= 0.58) 

11.ไดรับการสนับสนนุใหขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

4.36 
(S.D.= 0.38) 

4.17 
(S.D.= 0.86) 

3.75 
(S.D.= 0.85) 

2.50 
S.D.= 1.29) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 1.00) 

12.คาตอบแทนตําแหนงทาง
วิชาการ 

4.54 
(S.D.= 0.56) 

3.62 
(S.D.= 0.87) 

3.50 
(S.D.= 0.83) 

2.25 
S.D.= 0.98) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 1.00) 

13.ไดรับการสงเสริมใหทํา
ผลงานวิจัยเพื่อติพิมพเผยแพร 

4.24 
 (S.D.=0.82) 

4.15 
(S.D.= 0.86) 

4.15 
(S.D.= 0.88) 

2.50 
S.D.= 0.58) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.67 
(S.D.= 1.53) 

14.มีสวนรวมในกิจกรรมที่ทางคณะ
จัดข้ึน 

4.46 
(S.D.= 0.52) 

4.54 
(S.D.= 0.52) 

4.70 
(S.D.= 0.47) 

4.33 
S.D.= 0.57) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

15.ไดรับคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานตรงตามวฒุิ และเพียงพอ
ตอคาครองชีพ 

3.25 
(S.D.= 1.71) 

3.38 
(S.D.= 1.12) 

2.55 
(S.D.= 1.61) 

3.33 
S.D.= 0.58) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

2.00 
(S.D.= 1.00) 
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ตาราง OP-1 ก (3-3) สวัสดิการของบุคลากร 
สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยและองคกรที่เกี่ยวของจัดให สวัสดิการทีค่ณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดให 

บานพักอาศัย/สินเชื่อเพื่อที่พักอาศัย การศึกษาดูงานภายในประเทศและตางประเทศ 
หองพยาบาล/ศูนยแพทยทางเลือกของมหาวิทยาลัย/สวัสดิการ
คารักษาพยาบาล 

ใหโอกาสบุคลากรเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรูตามตําแหนงงาน 

กองทุนสวัสดิการคณะครุศาสตร มนุษยศาสตร /กองทุน
ประกันสังคม 

กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในคณะ 

สวัสดิการใชหองประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานตางๆ กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สนามกีฬา และสถานที่ออกกําลังกาย สวัสดิการใชหองประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานตางๆ 
ทุนศึกษาตอ ทุนสนับสนุนการทําวิจัย 

  

 (4) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ
ตามตาราง OP-1 ก (4) 
ตาราง OP-1 ก (4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ 

ทรัพยากร รายละเอียด 
อาคารสถานที่  
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบไปดวยอาคารสถานที่ จํานวน 3 อาคาร  
ไดแก 

1) อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ซึ่งเปนอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 ชั้น ประกอบดวย 

- ชั้นที่ 1 ประกอบดวย สํานักงานคณบดี หองพักอาจารยโปรแกรมวิชาการพัฒนา
สังคม โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร และ
ศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร ศูนยคอมพิวเตอรประจําคณะ และหองประชุมสํานักงาน
คณบดี  
- ชั้นที่ 2 ประกอบดวย  
หองพักอาจารยโปรแกรมวิชาภาษาไทย หองพักอาจารยโปรแกรมวิชานิติศาสตร  
หองศาลจําลอง หองสมุดกฎหมาย หองพักอาจารยโปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร (หอง 3206)หองจัดการเรียนการสอนหอง 3207 หองประชุมพิกุล (3208) 
และหองพักอาจารยกลุมวิชาปรัชญาและศาสนา และ  
- ชั้นที่ 3 ประกอบดวย หองจัดการเรียนการสอน (หอง 3301 3302 3305 และ
3306) และหองประชุม (หอง 3303และ3304)        
2) อาคารดนตรี ประกอบดวย หองปฏิบัติการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล 

      3) อาคารศิลปะ อาคารเรียน 3 สําหรับ จัดการเรียนการสอนดานศิลปะในแขนง
ตางๆ เปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือตอการสงเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอยาง
สม่ําเสมอ เชน การจัดนิทรรศการทางดานศิลปะ เปนตน 
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ทรัพยากร รายละเอียด 
เทคโนโลยี  ระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพ  CHE QA Online 

 ระบบฐานขอมูล  FIS (Faculty Information System) 
 ระบบฐานขอมูลงานประกันคุณภาพ MIS   
 Website คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 การสื่อสารดวยระบบ E-mail  
 สื่อการเรียนการสอนและสื่อสนับสนุน  เชน  E-learning 
 มีคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอนในหองคอมพิวเตอรคณะ   
 จุดเชื่อมตอเครือขาย  Access Point (Wireless) 
 เคร่ืองฉายสื่อผสม เคร่ืองฉายสามมิติ 
 โปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ OpenBlibio Alice for windows 

อุปกรณ  เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล  จํานวน  112 เคร่ือง 
 เคร่ืองแมขายคอมพิวเตอร จํานวน 1 เคร่ือง 
 คอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน  2  เคร่ือง 
 เคร่ืองโทรศัพท  จํานวน 12 เคร่ือง 
 โทรศัพทเคลื่อนที่  จํานวน 1 เคร่ือง 
 กลองถายรูป  จํานวน  2  เคร่ือง 
 กลองวีดีโอ  จํานวน  2  เคร่ือง 
 เคร่ืองพิมพ  จํานวน  5 เคร่ือง 
 โปรเจคเตอร 13 เคร่ือง 

สิ่งอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยทั่วไป 

 ที่จอดรถยนตสําหรับบุคลากรและนักศึกษา  
 ที่จอดรถยนตบริเวณดานหนาและดานหลังคณะ  
 ที่จอดรถมอเตอรไซตสําหรับบุคลากรและนักศึกษา  
 ลานพิกุลสําหรับจัดกิจกรรมและจอดรถยนตแกบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  
 ระบบรักษาความปลอดภัย  

 (5) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับที่สําคัญ ตาม
ตาราง OP-1 ก (5)  
ตาราง OP-1 ก (5) กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ  

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ 
สวนราชการที่เปนผูออก หรือ

เจาของกฎหมาย 

ดานการจัดการเรียนการสอน/การประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

ขอกําหนดในการจัดการศึกษาใหได
มาตรฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.2546 

บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.2548   

แน ว ท า ง ใ น ก า รป รั บ ป รุ ง เ ก ณ ฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา 

พระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน 

ขอกําหนดในการจัดการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สภาสถาบันอุดมศึกษา 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ 
สวนราชการที่เปนผูออก หรือ

เจาของกฎหมาย 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป  
ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2551 – 2565) 

ขอกําหนดในการจัดการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (2555-2559) 

แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษา 

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา 
 

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2552  (Thai 
Qualification  Framework  for  
Higher  Education)  (TQF : HEd.) 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ 

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา 

ประกาศ  ก.พ.ร.  เร่ือง  มาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบนัอุดมศึกษา  
พ.ศ.2551 

ระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ สํ า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ดัชนีและตัวบงชี้เกณฑคุณภาพของ สกอ.    
สมศ. ก.พ.ร.  EdPEx และ AUNQA   

เกณฑในการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.2553   

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)  (สมศ.) 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และ
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการดํ า เนินงานด านการ
ประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ดานการวิจัย 
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
(พ.ศ.2551-2554)   

วางนโยบายแนวทางการดําเนินงาน
วิจัย 

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ 

แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ.
2541 

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติสําหรับ
นักวิจัยทั่วไป 

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ 

คู มื อนั ก วิ จั ย  คณะมนุ ษยศ าต ร แ ล ะ
สังคมศาสตร 

แนวทางในการดําเนินงานวิจัยของ
คณะ 

คณะมนุษยศาตรและสังคมศาสตร 

ดานการบริหารจัดการ 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

ก า ร ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด เ ก่ี ย ว กั บ
คอมพิวเตอร 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

เ ก ณ ฑ คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ ก า ร
ดําเนินการที่เปนเลิศ  2552-2553 

แนวทางที่สามารถนํามาเปนกรอบการ
ดําเนินงานบริหารจัดการการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ 

สํ า นั ก ง า น ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ 
สวนราชการที่เปนผูออก หรือ

เจาของกฎหมาย 

เกณฑการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ  (ก.พ.ร.) 

ดานการบริหารการเงิน 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 

การบริหารงบประมาณแผนดิน สํานักงบประมาณ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-
7) 

การบริหารพัสดุ สํานักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. 2544 

การควบคุมการใชจายงบประมาณ
แผนดิน เพื่อติดตามประเมินผลเชิง
เปรียบเทียบแผนและผล 

สํานักงบประมาณ 

ดานการบริหารบุคคล 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 

การบริหารงานบุคคลขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. 2547-2556 

ขอบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

สภามหาวิทยาลัย 

 
ข. ความสัมพันธระดับองคกร 
 (1)  ในการจัดการศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโครงสรางองคกร  ตามแผนภาพ OP-1 ข(1-1)  และ
โครงสรางการบริหารตามแผนภาพ  OP-1 ข(1-2)  คณบดีเปนผูนําสูงสุดมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป มีคณะกรรมการบริหาร
คณะซึ่งประกอบดวยคณบด ีรองคณบดี  3 ฝาย และประธานโปรแกรมวิชา  และมีคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งประกอบดวย 
คณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะ  
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แผนภาพ OP-1 ข (1-1) โครงสรางองคกร (Organization Chart) 
 

โครงสรางองคกรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Organization Chart)  
 

 
  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งานบริการธุรการ 

1. หนวยงานสารบรรณ 

2. หนวยการประชุม 

3. หนวยเลขานุการ 

4. หนวยการเจาหนาที ่

5. หนวยอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 

6. หนวยประชาสัมพันธ 

7. หนวยพัฒนาระบบราชการและประกนั   

    คุณภาพการศึกษา 

8. หนวยการเงินและพัสดุ 

9. หนวยนโยบายและแผน 

10. หนวยบริการการจัดการเรียนการสอน 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 

 

โปรแกรมวชิา 

1. รัฐประศาสนศาสตร 

2. นิติศาสตร 

3. การพัฒนาสังคม 

4. ภาษาอังกฤษ  

5. วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

6. ภาษาไทย 

7. บรรณารักษศาสตรสารสนเทศ
ศาสตร 

8. สารสนเทศภูมิศาสตร 

9. ภาษาจีน 

 

หนวยกิจการนักศึกษา 

 

ศูนย 

1. ศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 

2. ศูนยคอมพิวเตอรคณะ 

3. ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 

4. ศูนยวิทยบริการ (หองสมุด
กฎหมาย) 

5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ชุมชนทองถิ่นดานประชาธิปไตย 

6. ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทใน
สถานศึกษา 

7. ศูนยสงเสริมความรูกฎหมาย 
การเมือง การปกครอง 
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โครงสรางการบริหาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ((9 9 มีนาคม มีนาคม 2552 2552 ––  8 8 มีนาคม มีนาคม 25562556)) 
 

 
  
  
หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    โครงสรางการบริหารชุดนี้ เปนโครงสรางตามการบริหารของคณะกรรมการบริหารชุดเกา โดยคณบดีหมดวาระโครงสรางการบริหารชุดนี้ เปนโครงสรางตามการบริหารของคณะกรรมการบริหารชุดเกา โดยคณบดีหมดวาระ  

ในการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ ในการดํารงตําแหนง เมื่อวันที่ 8 8 มีนาคม มีนาคม 25562556  และประธานโปรแกรมวิชาหมดวาระในการดาํรงตําแหนง เมื่อวันที่ และประธานโปรแกรมวิชาหมดวาระในการดาํรงตําแหนง เมื่อวันที่ 
26 26 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556 

 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

รองคณบด ี

ฝายวิชาการ  

1. งานพัฒนาหลักสูตร 

2. งานพัฒนาการเรียนการ
สอน 

3. งานประเมินการสอน 

4. งานพัฒนาบุคลากรดาน
วิชาการ 

5. งานวิจยัพัฒนาการเรียน
การสอน 

6. งานการจัดการความรู 

รองคณบด ี

ฝายวางแผนและพัฒนา 

 และหัวหนาสํานักงาน 

คณบด ี

1. ยุทธศาสตร/โครงการ 

2. งานแผนระยะส้ันและ
ระยะยาว 

3. งานแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

4. งานจัดทํารายงาน
ประจําป 

5. งานกํากบัและติดตาม
โครงการแผนปฏิบัติการ 

6. งานรายงานการใช
งบประมาณรายไตรมาส 

7. งานจัดทําคําขอ
งบประมาณ 

หัวหนาศูนย 

1. สารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) 

2. ศูนยคอมพิวเตอรคณะ 

3. ศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

4. ศูนยวิทยบริการ 
(หองสมุดกฎหมาย) 

5. ศูนยสงเสริมและพัฒนา
เครือขายชุมชนทองถิ่นดาน
ประชาธิปไตย                 
6. ศูนยไกลเกล่ียขอพพิาท
ในสถานศึกษา                 
7. ศูนยสงเสริมความรู
กฎหมาย การเมือง การ
ปกครอง 

รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิจัย 

1. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา SAR, กพร. 

2. งานการพัฒนางานวิจยั
คณะและทองถิ่น 

3. งานแผนบริหารความ
เส่ียง 

4. งานแผนความตองการ
อัตรากําลังของคณะ 

5. ชวยงานสํานักงานคณบดี 

6. งานตรวจสอบภายใน 

รองคณบดี 

ฝายกจิการนกัศึกษา 

1. งานสงเสริมกิจการนักศึกษา 

2. งานกองทุนกูยืมเรียน 

3. งานทุนการศึกษา 

4. งานพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษา 

5. งานสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม กจิการกีฬา กจิกรรม
เชียร กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
รณรงคตางๆ 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 
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โครงสรางการบริหาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ((9 9 มีนาคม มีนาคม 2556 2556 ––  ปจจุบันปจจุบัน)) 
 

 
  
หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    โครงสรางการบริหารชุดนี้ โครงสรางการบริหารชุดนี้ เปนโครงสรางตามการบริหารคณะกรรมการบริหารชุดใหม  โดยคณบดีดํารงตาํแหนงเปนโครงสรางตามการบริหารคณะกรรมการบริหารชุดใหม  โดยคณบดีดํารงตาํแหนง

ตามวาระ ตัง้แตวันที่ ตามวาระ ตัง้แตวันที่ 9 9 มีนาคม มีนาคม 25562556    และประธานโปรแกรมวิชา มีวาระดํารงตําแหนง ตัง้แตวันที่ และประธานโปรแกรมวิชา มีวาระดํารงตําแหนง ตัง้แตวันที่ 27 27 พฤษภาคม พฤษภาคม 
25562556

 
คณบดี 

 
รองคณบดี 

ฝายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดี 
ฝายวางแผนพัฒนาและประกัน

คุณภาพการศึกษา หัวหนาศูนย 
1. ศูนยสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (GIS) 
2. ศูนยคอมพิวเตอรคณะ 
3. ศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพ 
4. ศูนยวิทยบริการ 
(หองสมุดกฎหมาย) 
5. ศูนยสงเสริมและพัฒนา
เครือขายชุมชนทองถิ่นดาน
ประชาธิปไตย 
6. ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทใน

สถานศึกษา 
7. ศูนยสงเสริมความรู

กฎหมาย การเมือง 
การปกครอง 

 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา  บริการ
วิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 
2. งานพัฒนาการเรียนการ
สอน 
3. งานประเมินการสอน 
4. งานพัฒนาบุคลากรดาน
วิชาการ 
5. งานวิจัยพัฒนาการเรียน
การสอน 
6. งานการพัฒนางานวิจัย
คณะและทองถิ่น 
7. งานการจัดการความรู 

1. ยุทธศาสตร/โครงการ 
2. งานแผนระยะส้ันและระยะยาว 
3. งานแผนปฏิบัติการประจําป 
4. งานจัดทํารายงานประจําป 
5. งานกํากับและติดตามโครงการ
แผนปฏิบัติการ 
6. งานรายงานการใชงบประมาณ
รายไตรมาส 
7. งานจัดทําคําของบประมาณ 
8. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
SAR, กพร. 
9. งานแผนบริหารความเส่ียง 
10. งานแผนความตองการ
อัตรากําลังของคณะ 
11. งานตรวจสอบภายใน 
 

1. งานสงเสริมกิจการ
นักศึกษา 
2. งานกองทุนกูยืมเรียน 
3. งานทุนการศึกษา 
4. งานพัฒนา
คุณลักษณะนักศึกษา 
5. งานบริการวิชาการ 

6. งานสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม, กิจการ
กีฬา, กิจกรรมเชียร, 
กิจกรรมชุมนุม, 
กิจกรรมรณรงคตางๆ 
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(2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจําแนกสวนตลาด ผูเรียน และกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งความตองการ/
ความคาดหวังของแตละกลุมตามตาราง OP-1 ข (2-1) OP-1 ข (2-2) และ OP-1 ข (2-3)  

ตาราง OP-1 ข (2-1) สวนตลาดที่สําคัญ และความตองการ/ความคาดหวัง 
หลักสูตร สวนตลาดที่สําคัญ ความตองการ/ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) 
- ภาค กศ.บป. 
(กําแพงเพชร แมสอด  
พิจิตร) 
 

- ภาคปกติ  
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเทา 
- ภาค กศ.บป.  
ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีภาค 
กศ.บป. (กําแพงเพชร แมสอด  พิจิตร) 
-  เปนผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน พนักงาน 
ลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ 
เทียบเทา 

 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตาม
สาขา 
-  ภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ  
-  การไดเขารับบรรจุเปนขาราชการ 
-  คาตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกวา  
-  ความกาวหนาของอาชีพและการศึกษา
ตอในระดับสูงข้ึน  
-  ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอคุณภาพ
ของบัณฑิตในระดบัสูง 
-  เกิดสังคมแหงการเรียนรูในระดับวชิาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารยผูสอน 
-  บริการที่สงเสริมการเรียนรู 

สารสนเทศภูมิศาสตร 
(วท.บ.) 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงสาขา 
-  ภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ  
- คาตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสงูกวา 
- ความกาวหนาของอาชีพและการศึกษาตอ
ในระดับสงูข้ึน 
- ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสงู 
- เกิดสังคมแหงการเรียนรูในวิชาชีพ 
- บริการที่สงเสริมการเรียนรู 

ภาษาไทย (ศศ.บ.)   - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเทา 
 (สํารวจและสรางแบบสอบถามนักเรียน 
ชั้น ม.6 
สมัครรอบ 1 ศิษยเกา ผูปกครอง ชุมชน) 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตาม
สาขา 
-  ภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ  
-  การไดเขารับบรรจุเปนขาราชการ 
-  คาตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกวา  
-  ความกาวหนาของอาชีพและการศึกษา
ตอในระดับสูงข้ึน  
-  ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอคุณภาพ
ของบัณฑิตในระดบัสูง 
-  เกิดสังคมแหงการเรียนรูในระดับวชิาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารยผูสอน 
-  บริการที่สงเสริมการเรียนรู 
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หลักสูตร สวนตลาดที่สําคัญ ความตองการ/ความคาดหวัง 
การพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)   
- ภาคปกติ  
- ภาค กศ.บป. 
(กําแพงเพชร    แมสอด) 

 
 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเทา 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตาม
สาขา 
-  ภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ  
-  การไดเขารับบรรจุเปนขาราชการ 
-  คาตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกวา  
-  ความกาวหนาของอาชีพและการศึกษา
ตอในระดับสูงข้ึน  
-  ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอคุณภาพ
ของบัณฑิตในระดบัสูง 
-  เกิดสังคมแหงการเรียนรูในระดับวชิาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารยผูสอน 
-  บริการที่สงเสริมการเรียนรู 
- เงินเดือนข้ันตนทีไ่ดรับ 
- ทุนสนับสนุนการศึกษา 
- คุณวุฒิของอาจารยผูสอน 
- บริการที่สงเสริมการเรียนรู 
- แหลงทรัพยากรการเรียนรู 
- ขอมูลการการจัดการศึกษาในหลักสูตร

สารสนเทศศาสตรในสถาบนัการศึกษา
อ่ืน 

วิจิตรศิลปและประยุกต
ศิลป(ศป.บ.)   

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเทา 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตาม
สาขา 
-  ภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ  
-  การไดเขารับบรรจุเปนขาราชการ 
-  คาตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกวา  
-  ความกาวหนาของอาชีพและการศึกษา
ตอในระดับสูงข้ึน  
-  ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอคุณภาพ
ของบัณฑิตในระดบัสูง 
-  เกิดสังคมแหงการเรียนรูในระดับวชิาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารยผูสอน 
-  บริการที่สงเสริมการเรียนรู 

นิติศาสตร (น.บ.) 
- ภาคปกติ  
- ภาค กศ.บป. 
(กําแพงเพชร   แมสอด  
พิจิตร) 

ภาคปกติ  
-  นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร  
ภาค กศ.บป.  
- ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี และยังไม
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตาม
สาขา 
-  ภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ  
-  การไดเขารับบรรจุเปนขาราชการ 
-  คาตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกวา  
-  ความกาวหนาของอาชีพและการศึกษา
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หลักสูตร สวนตลาดที่สําคัญ ความตองการ/ความคาดหวัง 
ตอในระดับสูงข้ึน  
-  ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอคุณภาพ
ของบัณฑิตในระดบัสูง 
-  เกิดสังคมแหงการเรียนรูในระดับวชิาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารยผูสอน 
- รับทราบขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ชื่อเสียง ผลงาน  ความโดดเดนทางดาน
วิชาการของโปรแกรมวิชา 

- บริการที่สงเสริมทักษะการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

- ภาค ปกต ิ
- ภาค กศ.บป.

(กําแพงเพชร)  
 

ภาค ปกต ิ
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเทา 
 
ภาค กศ.บป. 
- ผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

- การแนะแนวการศึกษา 
- ขอมูลและความมั่นใจเก่ียวกับอนาคต

และการศึกษาในสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตาม
สาขา 
-  ภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ  
-  การไดเขารับบรรจุเปนขาราชการ 
-  คาตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกวา  
-  ความกาวหนาของอาชีพและการศึกษา
ตอในระดับสูงข้ึน  
-  ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอคุณภาพ
ของบัณฑิตในระดบัสูง 
-  เกิดสังคมแหงการเรียนรูในระดับวชิาชีพ 

บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตาม
สาขา 
-  ภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ  
-  การไดเขารับบรรจุเปนขาราชการ 
-  คาตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกวา  
-  ความกาวหนาของอาชีพและการศึกษา
ตอในระดับสูงข้ึน  
-  ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอคุณภาพ
ของบัณฑิตในระดบัสูง 
-  เกิดสังคมแหงการเรียนรูในระดับวชิาชีพ 
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หลักสูตร สวนตลาดที่สําคัญ ความตองการ/ความคาดหวัง 
ภาษาจีน (ศศ.บ.) - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือ

เทียบเทา 
- รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ
ที่สามารถใชภาษาไทยได  และตองสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตาม
สาขา 
-  ภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ  
-  การไดเขารับบรรจุเปนขาราชการ 
- เงินเดือนข้ันตนทีไ่ดรับหลังจบการศึกษา 
-  ความกาวหนาของอาชีพและการศึกษา
ตอในระดับสูงข้ึน  
-  ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอคุณภาพ
ของบัณฑิตในระดบัสูง 
-  เกิดสังคมแหงการเรียนรูในระดับวชิาชีพ 
- เครือขายความรวมมือกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  
- ทุนสนับสนุนการศึกษา  การอบรมใน

ประเทศและตางประเทศ 
- วุฒิของอาจารยผูสอน 
บริการที่สงเสริมการเรียนรู 
- การเปรียบเทียบขอมูลหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลยัที่มีชื่อเสียงอ่ืนๆ 
- มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน  
และสอบผานการวัดระดับภาษาจีน HSK 
หรือ TOP ระดับ 4-6 

ระดับปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตร (รป.
ม.) 
สาขาการปกครองทองถิ่น 

- ผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา ที่ทาํงานในสวนองคกรปกครอง
ทองถ่ินซึ่งทําความรวมมือทางวชิาการ กับ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพทีต่รงตาม
สาขา 
-  ภาวะการมีงานทาํของบัณฑติ  
-  การไดเขารับบรรจุเปนขาราชการ 
-  คาตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกวา  
-  ความกาวหนาของอาชีพและการศึกษา
ตอในระดับสูงข้ึน  
-  ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจตอคุณภาพ
ของบัณฑิตในระดบัสูง 
-  เกิดสังคมแหงการเรียนรูในระดับวชิาชีพ 
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ตาราง OP-1 ข (2-2) ประเภทผูเรียน และความตองการ/ความคาดหวัง 
หลักสูตร ความตองการ/ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) 
- ภาคปกต ิ
- ภาค กศ.บป.  

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน   
-  ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 

บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน   
-  สามารถประกอบอาชีพรับราชการได 
- ไดรับการพัฒนาคุณวุฒไิปสูการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ ขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 
- สามารถประกอบอาชีพดานสารสนเทศศาสตรหรือบรรณารักษศาสตรในระดบัอาเซียนได 

ภาษาไทย (ศศ.บ.)   -  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน   
-  ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 

การพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)   -  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน   
-  ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 
 

วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
(ศป.บ.)   

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา  
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน   
-  ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 

นิติศาสตร (น.บ.) 
- ภาคปกติ  
- ภาค กศ.บป.  

 ภาคปกติ  
- จบการศึกษาตามกําหนดเวลา ภายใน 3 ปคร่ึง 
- บัณฑิตไดทํางานเก่ียวกับกฎหมาย เชน นิติกร ภายใน 1 ป    
ภาค กศ.บป. 
- จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน   
-  ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 

สารสนเทศภูมิศาสตร (วท.บ.) -  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน   
-  ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 

บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรูและทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ  
- มีอาชีพรองรับหลังจบการศึกษา 
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หลักสูตร ความตองการ/ความคาดหวัง 
- ไดรับการยอมรับในฐานะเปนผูสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ภาษอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีงานทาํเมื่อจบการศึกษา  
-  ไดรับคาตอบแทนและสวสัดิการทัดเทียมหรือมากกวาเกณฑมาตรฐานในตลาดแรงงาน 
-  สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรสนับสนนุการศึกษาเชนคอมพิวเตอรและ
หองปฏิบัติการ   
   ทางภาษา 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ีมาตรฐาน 
-  ไดรับการปฏิบัติจากอาจารย  เจาหนาที่ และผูบริหารอยางเปนธรรม 
-  เงินทุนสนับสนนุการศึกษา 
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน   
-  ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 

ภาษาจีน (ศศ.บ.) -  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการ 
-  ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 

ระดับปริญญาโท  
รัฐประศาสนศาสตร (รป.ม.) 
สาขาการปกครองทองถิ่น 

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน   
-  ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 

  
ตาราง OP-1 ข (2-3) กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ และความตองการ/ความคาดหวัง  
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ความตองการ/ความคาดหวัง 

นักศึกษา -  มีงานทาํหลังสําเร็จการศึกษา 
-  มีทุนการศึกษาใหระหวางเรียน 
-  มีสวัสดิการหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

ผูปกครอง -  มีเครือขายผูปกครอง 
-  ทุนชวยเหลือการศึกษา 
-  บุตร/ธิดาเรียนจบตามเวลาทีกํ่าหนดในหลักสูตร 
-  มีงานทาํหลังสําเร็จการศึกษา 
-  สวัสดิการหอพักภายในมหาวทิยาลัยที่มีความปลอดภัยและ   
   เพียงพอตอความตองการ 
-  ไดรับขอมูลขาวสารจากคณะอยูเสมอ 
-  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของบุตร  ธิดา 
-  ตองการใหเรียนจบในเวลาทีกํ่าหนด 
-  ตองการหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่เพียงพอ/และอาจารยประจําหอพักดูแลอยาง
ใกลชิด 

ผูใชบัณฑิต  -  ไดบัณฑิตสามารถปฏิบตัิงานไดตามความตองการขององคกร 
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ความตองการ/ความคาดหวัง 
-  ทักษะการใชภาษาตางประเทศ/คอมพิวเตอร 
-  บัณฑิตมีความเปนผูนาํ  
- ไดบัณฑิตที่มีภาวะผูนํา 
- ไดบัณฑิตที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย ขยันอดทน  
- ไดบัณฑิตที่ดาํเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 
- ไดบัณฑิตที่มีทักษะในการแกปญหา 

ศิษยเกา -  บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 
-  เพิ่มพูนประสบการณทางวชิาชีพแกศิษยเกา 
-  ชมรมศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
-  ไดรับขอมูลขาวสารจากคณะสม่ําเสมอ 

สถานศึกษา/หนวยงานที่สง
นักศึกษาเขามาศึกษาตอ 

-  การพัฒนาคุณภาพครูและผูเรียน 
-  การแนะแนวการเขาศึกษาตอ 
-  นักเรียนสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

ใหทุนการศึกษา -  ผลการเรียน/ความประพฤต/ิการเขารวมกิจกรรมในระดับโปรแกรมวิชา    
   คณะ มหาวิทยาลัย  
-  ขอมูลสถานทีป่ฏิบัติงานหลงัจบการศึกษา 
-  การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
-   ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ผูใหทุนวิจัย -  ผูรับทุนทําตามสัญญา 
-  ผลการวิจัยไดนาํไปเผยแพร ตีพิมพ และสามารถนาํไปใชประโยชนได 

ชุมชนทองถ่ินในเขตบริการของ
คณะ/มหาวิทยาลัย 

- ความรูที่ชุมชนสามารถนาํไปปฏิบัติไดจริง 
- เปนที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสถาบนั ชุมชน และพัฒนาอาชีพในทองถ่ิน 
- สรางองคความรูหรือนวัตกรรมดานวชิาการ 
- เพิ่มมูลคาของผลผลิตในทองถ่ิน 

 
(3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจําแนกคูความรวมมือ ผูสงมอบ รวมทั้งบทบาทที่เกี่ยวของกันตาม

ตาราง OP-1 ข (3-1) 
ตาราง OP-1 ข (3-1) คูความรวมมือ บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบตัิงานรวมกัน และชองทางการสื่อสาร 
กลุม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบตัิงาน

รวมกัน 
ชองทางการสื่อสาร 

process innovation 
พันธมิตร (ขอตกลง ผูกพัน MOU) 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
 

-  กระบวนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ  
CU-TEP 

-   -  มีขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ  
Chulalongkorn  University  
Test  of  English  Proficiency  
(CU-TEP)  โดยใหอาจารย
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวมกับศูนยภาษา  
มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร  

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต
ประชาสัมพนัธ 
-  E-mail 
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กลุม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบตัิงาน
รวมกัน 

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

เปนเครือขายศูนยทดสอบ
ภาษาอังกฤษ   
CU-TEP  ใหกับนักศึกษา 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- จัดโครงการ
กิจกรรมรวมกัน 

- เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม 
- นําเสนองานวจิัย 
- จัดนิทรรศการ
ศิลปะไทย - จีน 

- มีงบประมาณที่ใชรวมกัน 
 

-  หนังสือราชการ 
- การประชุม 
-  โทรศัพท 
-  เว็บไซต 
- ประชาสัมพนัธ 
-  E-mail 

สํานักงานพฒันา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) 

- ใหความรวมมือ
ดานการเรียนรูทั้ง
เปนผูสอน วิทยากร 

- เปนแหลงศึกษาดู
งานหรือฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

-  - มีการลงนามความรวมมือ 
(MOU) รวมกัน 

- สนับสนนุงบประมาณ บุคลากร 
และทรัพยากรการเรียนรู 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงาน
สวนบุคคล 
-  E-mail 
 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   

- นักศึกษาหลักสูตร
รัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต  สาขาการ
ปกครองสวน
ทองถ่ิน ในพื้นที่
จังหวัดกําแพงเพชร 
สุโขทัย  และตาก 
จบการศึกษา 
ภายใน 3 ป  
 

- นักศึกษาเรียนตาม
หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต  สาขาการ
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

- รวมมือและใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และบุคลากรของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินในหลักสูตร
ปริญญาตรี ทางดานรัฐ
ประศาสนศาสตร สาขาการ
ปกครองทองถ่ิน 

- มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร เปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดหลักสูตรการเรียน
การสอนปริญญาตรีทางดานรัฐ
ประศาสนศาสตร สาขาการ
ปกครองทองถ่ิน พรอมทั้ง
อนุมัติปริญญาบัตรใหแก
ผูสําเร็จการศึกษาโดยการ
สนับสนนุงบประมาณจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ปรึกษาหารือรวมกันกับกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

- บริหารจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผล โดย
คณะกรรมการอํานวยการ และ

-  หนังสือราชการ 
- การประชุม 
-  โทรศัพท 
-  เว็บไซต 
- ประชาสัมพนัธ 
-  E-mail 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

                                                     (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)    
 

39 

กลุม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบตัิงาน
รวมกัน 

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตลอดจนเจาหนาที่ของ
หนวยงานทั้งสองตองตดิตอ
ประสานงานรวมกัน  

- การควบคุมคุณภาพ  และ
มาตรฐานการศึกษาจะ
ดําเนินการภายใตคําแนะนาํของ
คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  

Honghe University 
(China)   
 

- กระบวนการผลิต  
การพัฒนาคณาจารย
และนักศึกษาใหมี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม 
- จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนดาน
ศิลปะวฒันธรรม 
- อบรม และฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

-  หนวยบริการ
วิชาการ 
-   แหลงฝกอบรม 
- นักศึกษา/
บุคลากร 
แลกเปลี่ยน ได
ศึกษา ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
ระหวางสองสถาบัน 

- มีขอตกลงรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลยัโดยโปรแกรมวิชามี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยน
คณาจารยในการทาํงานวิจยั การ
เรียนการสอน และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝกอบรม    
 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต
ประชาสัมพนัธ 
-  E-mail 
 

Baise University 
(China)   

- กระบวนการผลิต  
การพัฒนาคณาจารย
และนักศึกษาใหมี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม 

-  หนวยบริการ
วิชาการ 
-   แหลงฝกอบรม 

- มีขอตกลงรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลยัโดยโปรแกรมวิชามี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝกอบรม    

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต
ประชาสัมพนัธ 
-  E-mail 

Taipei Municipal 
University of 
Education 
(Taiwan) 

- กระบวนการผลิต  
การพัฒนาคณาจารย
และนักศึกษาใหมี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม 

-  หนวยบริการ
วิชาการ 
-   แหลงฝกอบรม 

- มีขอตกลงรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลยัโดยแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝกสอนหรือฝก
ประสบการณวิชาชีพ    

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต
ประชาสัมพนัธ 
-  E-mail 

National Taiwan 
Normal University 
(Taiwan)  

- กระบวนการผลิต  
การพัฒนาคณาจารย
และนักศึกษาใหมี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม 

-  หนวยบริการ
วิชาการ 
-   แหลงฝกอบรม 

- มีขอตกลงรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลยัโดยโปรแกรมวิชามี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยน
คณาจารยในการทาํงานวิจยั การ
เรียนการสอน และแลกเปลี่ยน

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต
ประชาสัมพนัธ 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

                                                     (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)    
 

40 

กลุม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบตัิงาน
รวมกัน 

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

นักศึกษาในการฝกอบรม    -  E-mail 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร 

- กําหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุ 
-จัดสรรอัตรากําลัง
ผูปฏิบัตงิานใน
หนวยงาน 
-จัดสรรวัสดุ อุปกรณ 
และเทคโนโลยี 
สนับสนนุ 

-  นโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ ซึง่
กําหนดไวในโครงสรางการ
บริหารงานของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
 

- หนังสือราชการ 
- รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
- การประชุม 
- โทรศัพท 
- เว็บไซต 
-  E-mail 

คณะภายใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร 

-  บันทึกความ
รวมมือดานการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถาบนั 
 
 

 -  จัดตั้งเครือขายความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหวางคณาจารยหรือบุคลากร
หรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 
-  จัดการประชุมคณาจารยหรือ
บุคลากรหรือนักศึกใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร  
ที่เปนสมาชิกเครือขาย  (โดย
สถาบนัที่มีความพรอมในการเปน
เจาภาพ)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
หลักประกันคุณภาพการศึกษา) 
-  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอมูล  ความรู  ในดานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระหวางคณะใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร
รวมกัน 
-  จัดใหมีการเยี่ยมเยือนระหวาง
คณะเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางกัน 
-  รวมมือกันจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  
ตามที่สมาชิกเครือขายเปนสมควร 
-  การจัดกิจกรรมอบรมเสริม
ทักษะดานตางๆ แกคณาจารย  
และนักศึกษา 

- หนังสือราชการ 
- โทรศัพท 
- จดหมาย 
- เว็บไซต
ประชาสัมพนัธ 
- E-mail 
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กลุม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบตัิงาน
รวมกัน 

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

 
สน.ประกันคุณภาพ
การศึกษา มรภ.กพ. 

-  ประสานดานการ
ประกันคุณภาพ 
-  สงเสริมสนบัสนุน 
กิจกรรม เปนที่
ปรึกษา ดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-  คูมือการประกัน
คุณภาพภายใน  
ภายนอก 
 

-  การจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-  การใหคําปรึกษาดานการ
ประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต
ประชาสัมพนัธ 
-  Email 
 

คูความรวมมือ  
รัฐบาลเกาหล ี - ขออาสาสมัคร

สอนภาษาเกาหล ี
 ผูประสานงานจากรัฐบาลเกาหลี 

 
- หนังสือราชการ 
- ผาน สนง.สงเสริม
ความสัมพันธความ
รวมมือไทย เกาหลี 
- การประชุม 
- โทรศัพท 
- เว็บไซต 
- อีเมล 

สํานักงานจดัหางาน
จังหวัดกําแพงเพชร 

จัดตลาดแรงงาน -  - จัดตลาดแรงงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร   
- สงขอมูลประกาศรับสมัครงาน
ใหมหาวิทยาลัย คณะ 
ประชาสัมพนัธ /เผยแพรขาว
ใหแกนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ไดรับทราบ 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต
ประชาสัมพนัธ 

ศูนยปฏิบัติการตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
จังหวัดกําแพงเพชร 
(ศตส.จ.กพ.) 

จัดกิจกรรมตอตาน
ยาเสพติด 

-  - ใหงบประมาณจดักิจกรรม 
- สรุปรายงานตอหนวยงานตน
สังกัด 
- จัดนิทรรศการ  ในระดับจงัหวัด 
 

 - คําสั่ง 
- ประชุม 
-  หนังสือราชการ 
- โทรศัพท 
- E-mail 

สถาบนัวิจัย - สงเสริมสนบัสนุน
ระบบและกลไกการ
ทําวิจัย 
(งบประมาณแผนดนิ
ของมหาวิทยาลัย) 

-  กฎระเบียบงานวิจัย  - หนังสือราชการ 
- รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย/
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
- การประชุม 
- โทรศัพท 
- เว็บไซต 
- อีเมล 
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กลุม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบตัิงาน
รวมกัน 

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

สถาบนั/องคกร/
หนวยงานที่รับฝก
ปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน(การ
เรียนการสอนและฝก
ปฏิบัติทีส่รางความ
หลากหลายใน
ประสบการณและ
ทักษะ) 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

บทบาทหนาที่ของนักศึกษา - ติดตอโดยตรงทาง
โทรศัพท/โทรสาร/
จดหมาย/จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

สํานัก สถาบนั 
มรภ.กพ. 

- -  -  -  

โรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดกําแพงเพชร  

- พัฒนาบุคลากรดาน
บรรณารักษ
ผูปฏิบัตงิาน
หองสมุด 

- สงเสริมการอาน 
- การพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน 

- หลักสูตรการ
อบรมครู
บรรณารักษ
ผูปฏิบัตงิาน
หองสมุด 

- รูปแบบกิจกรรม
สงเสริมการอาน 

- มีขอตกลงความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 

- มีคูมือการปฏิบัติงานรวมกัน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงาน
สวนบุคคล 
-  E-mail 
 

หนวยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค  วัดพระ
บรมธาต ุ

- เปนแหลงฝก
ประสบการณและ
กิจกรรมดาน
บรรณารักษศาสตร 
และสารสนเทศ
ศาสตร 

- พัฒนาบุคลากรดาน
หองสมุด 

- อบรมและให
ความรูการใช
โปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัต ิ

-  - มีขอตกลงความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 

- มีแนวการปฏิบัตงิานรวมกัน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงาน
สวนบุคคล 
 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

- แหลงฝกปฏิบัติของ
หลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตร 
- แหลงทรัพยากร
สนับสนนุการเรียน
การสอน 
- แหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

- โปรแกรม
หองสมุดอัตโนมัติ 
(OpenBiblio) 

- สนับสนนุสถานที่ บุคลากร
อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงาน
สวนบุคคล 
-  E-mail 
 

สํานักวิทยบริการและ
สารสนเทศในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน

- แหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
- แหลงศึกษาดูงาน 

- - -  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงาน
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กลุม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบตัิงาน
รวมกัน 

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

และระดับอุดมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

- พัฒนาหองสมุด
โรงเรียน 

สวนบุคคล 
-  E-mail 
 

เทศบาลตาํบลลาน
กระบือ 

- สงเสริมการอาน รูปแบบการจัด
กิจกรรมสงเสริม

การอาน 

 - -  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงาน
สวนบุคคล 
-  E-mail 

 
2.  สภาวะการณขององคกร 
 ก.  สภาพดานการแขงขัน 
 (1)(2) เนื่องจากขอมูลผลการดําเนินการที่ใชในการเปรียบเทียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมี
ขอจํากัด ทําใหการจัดลําดับการแขงขันคอนขางมีอุปสรรค อยางไรก็ตาม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหความสําคัญ
ในการแขงขันในประเด็นศักยภาพของอาจารย  คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี  การบริการวิชาการและการประกันคุณภาพ
ตามตาราง OP-2 ก(1) 
 
ตาราง  OP-2 ก(1)  สภาพการแขงขันของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกับคูแขง 

ประเด็นทีใ่หความสําคัญ คูแขง/ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินงานใน
ปจจุบัน 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จ 

1.  ศักยภาพของคณาจารย 
1.1  ความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมรภ.
กําแพงเพชร 

4.58 
 

4.38 

-  นโยบายของผูบริหาร 
-  นโยบายดานผูปฏิบตัิงาน 
-  การพัฒนาบุคลากรที่ตอเนื่อง 
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

1.2  อาจารยมีตําแหนง
ทางวชิาการ/หรือคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมรภ.พิบูล
สงคราม 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.
กําแพงเพชร 

1.91/3.24 
 
 

11.25/12.26 

-  ประกาศวาดวยภาระงานและเปาหมายทีช่ัดเจน
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
-  การใหทุนสนับสนนุการทาํผลงานทางวชิาการ
และการศึกษาตอ 
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1.3  การวิจัยบูรณาการ 
การเรียนการสอนและ
การใหบริการทางวิชาการ
และการนาํไปใช
ประโยชน 
- คณะมีงานวิจัยและ

ผลงานสรางสรรค

ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ  บุคลากร

ไดรับเชิญใหเปน

ผูทรงคุณวุฒิ

ระดับชาติ  

- คณะมีผลงานวจิัย 

การบริการวิชาการ

ดานการพฒันา

ทองถ่ิน ในระดับชาต ิ

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมรภ.ลําปาง 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.
กําแพงเพชร 

5.00 
 

5.00 
 

-  การมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอก 
-  การกําหนดขอบขายและภาระงานของคณาจารย
รุนใหมที่ตองทําวิจัย 
-  มีทุนสนับสนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
-  มีเครือขายในการทํางานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

2.1  การบมเพาะและ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแกนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.
กําแพงเพชร 

4.29 
 

4.75 

-  การกําหนดแผนพฒันานักศึกษา 
-  ประกาศขอกําหนดการเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 
-  ประกาศเกียรติคุณยกยองนักศึกษาดีเดน 
-  การใหทุนสนับสนนุนักศึกษา 
-  การจัดสรรงบประมาณพฒันานักศึกษา 
-  มีสมุดกิจกรรมบันทึกการเขารวมกิจกรรมและ
เปนเงื่อนไขในการผานกอนฝกประสบการณวชิาชีพ 

2.2  ผลการสอบวัด
ประมวลความรูนักศึกษา 

- 
 
 
 

นักศึกษาสามารถใช
ภาษาในการ
ติดตอสื่อสารไดหลาย
ภาษา 
ป 2555 นักศึกษา
โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ได 3 ภาษา คือ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจนีและภาษา
เกาหลี 

-  การสอบประมวลความรูดานภาษาอังกฤษ  
คอมพิวเตอร  และวิชาเอกกอนสําเร็จการศึกษา 
-  ประกาศและขอกําหนดการสอบประมวลความรู
วิชาเอก  ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 
-  กิจกรรมการพัฒนาและเตรียมความพรอมกอน
สอบประมวลความรู 
- ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
- ศักยภาพ/ความเชี่ยวชาญของคณาจารย 
 
 

    
2.3  การมีงานทําของ
บัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.

73.63/3.68 -  แผนพัฒนาคุณลักษณะบันฑติจําแนกตาม
สาขาวชิา 
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กําแพงเพชร -  มีงบประมาณสนับสนนุการดาํเนินงานตามแผน 
-  มีกิจกรรมเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพกอน
สําเร็จการศึกษา 

3.  การบริการวิชาการ 
3.1  ความเชี่ยวชาญใน
การใหบริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มรภ.กําแพงเพชร 

5.00 -  คณาจารยและนักศึกษามีความรูความสามารถใน
การถายทอดประสบการณและการจัดการเรียนการ
สอนตามสาขาวชิา 
-  คณาจารยและนักศึกษามีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณในการจัดกิจกรรมบริการวชิาการแก
ชุมชน/ทองถ่ิน 
 -  การถายทอดความรูและประสบการณการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน/ทองถ่ินจากรุนพี่
สูรุนนองที่มีอยางตอเนื่อง 

4.  การประกันคุณภาพ 
4.1  ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.
กําแพงเพชร 

4.76 
 
 

4.50 

-  ผลการดําเนนิงานที่มีการพัฒนาและมีกิจกรรม
การดําเนินงานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
-  ความมุงมั่น  ความรวมมือ  รวมใจของบุคลากร 
-  มีความรวมมือเปนอยางดีระหวางคณาจารยและ
นักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.2  ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.
กําแพงเพชร 

4.28 -  การมีสวนรวมในการดาํเนินงานประกันคุณภาพ
จากบุคลากรภายในคณะ 

  
ตาราง OP-1 ข (3-2) ผูสงมอบ บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบัตงิานรวมกัน และชองทางการสื่อสาร 

กลุม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบตัิงาน
รวมกัน 

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏ
กําแพงเพชร 

- กําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุ 
-จัดสรรอัตรากําลัง
ผูปฏิบัตงิานในหนวยงาน 

-  นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 

ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ 
ซึ่งกําหนดไวในโครงสรางการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร โปรแกรมวิชา
สารสนเทศศาสตร 

-หนังสือราชการ 
-รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั/
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
-การประชุมโปรแกรมวิชา 
-โทรศัพท 
-เว็บไซต 
- E-Mail 

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

- กําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุ 
-จัดสรรอัตรากําลัง

-  นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ 
ซึ่งกําหนดไวในโครงสรางการ
บริหารงานของคณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 

หนังสือราชการ 
-รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั/
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
-การประชุมโปรแกรม
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กลุม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบตัิงาน
รวมกัน 

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

ผูปฏิบัตงิานในหนวยงาน 
- จัดสรรวัสดุ อุปกรณ 
และเทคโนโลยี 
สนับสนนุ 

วิชา 
-โทรศัพท 
-เว็บไซต 
- E-Mail 

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สนับสนนุ 
วัสดุ อุปกรณ และ
เทคโนโลยี  

โปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ  
Alice for window 
Liberty 

ลงนามขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงานสวน
บุคคล 
-  E-mail 

สํานักงานพฒันา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
แหงชาต(ิสวทช.) 

- สนับสนนุบุคลากร 
และทรัพยากรการเรียน
การสอน 

โปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ 
(OpenBiblio) 

ลงนามขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงานสวน
บุคคล 
-  E-mail 

ข. ความทาทายเชิงกลยุทธ 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญตามตาราง OP-2 ข (1)  
ตาราง OP-2 ข (1) ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่สําคัญ  

พันธกิจ ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
การเรียนการสอนและการ
วิจัย 

1.  อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอก/หรือตําแหนง
ทางวชิาการ 

-  การสนับสนนุจากผูบริหารทั้งในระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย 

2.  การวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรูและ
การใหบริการทางวิชาการ 

-  การเรียนรูและหนุนเสริมจากที่ปรึกษาที่เปน
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

3.  การเผยแพรผลงานวจิัย  และการนําไปใช
ประโยชน 

-  การกําหนดภาระงานและเปาหมายในการผลิต
ผลงานวิจัยและการตีพิมพที่ชัดเจนของ
คณาจารย   
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

4.อาจารยมีผลงานทางวชิาการดานภาษา - มีฐานขอมูลงานวิจัย 
- ทุนสนับสนุนงานวิจัย 

5.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
 

- ไดรับการสนับสนนุจาก มหาวทิยาลัย 
- นโยบายประชาคมอาเซียนของรัฐบาล 
- ประเทศเมียนมารเปนประเทศเพื่อนบานใกลชดิ 
- มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร มสีวนพฒันาพืน้ทีใ่น
เขตเศรษฐกิจชายแดน  จ.ตาก 

การบริการวิชาการ 1.  ความเชี่ยวชาญโดยการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

-  ชุมชน ทองถ่ิน ตองการพัฒนาคุณภาพชวีิต
โดยใชกิจกรรมบริการวิชาการ  
-  งบประมาณสนับสนนุการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

2.  การมีเครือขายความรวมมือกับองคกร -  มีเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งกับ องคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดใกลเคียง  

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดใกลเคียง 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ศึกษา และจํานําเกณฑ EdPEx  และ AUNQA 
มา ใช ใ นการดํ า เนิ น งานประ กัน คุณภาพ
การศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสูอาเซียน  

มีหนวยงานตนแบบนํารอง คือ สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  

 
 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ   
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวทางการเรียนรูของหนวยงานเพื่อใหเกิด   
ผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง โดยใชแนวทาง ADLI และ LeTCI ดังตอไปนี้  
 
ตาราง OP-2 ค (1) แนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

หัวขอ วิธีการ 
หลักการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหง
ความเปนเลิศ HPO (Hight 
Performance Organization) 

1.  บุคลากรภายในคณะมสีวนรวม   
2.  ยึดผลประโยชนขององคกรเปนหลัก   
3.  ลูกคา  (ผูเรียน)  เปนสําคัญ   
4.  เปนองคกรแหงนวัตกรรม   
5.  มีจิตสํานึกในการทาํงานเปนทีม 

Performance Management  
การบริหารผลการปฏิบตัิงาน 

   กระบวนการที่ เ ก่ียวของ กับการสื่ อสารและการกระทํ าที่ เ ก่ี ยวของ กับ
ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่วางไวผูนําองคกรใชรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  360  องศา  (360 Degree  Feedback)  ของบุคลากร  
ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการประเมินผลการทํางานซึ่งใชผลจากหลายๆ แหลงประกอบ
เขาดวยกัน กระบวนการประเมินผลงานแบบ  360  องศา สามารถแบงออกไดเปน 
5 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. การวางแผน (Planning)  
2. การทดลองนํารองเพื่อพัฒนาระบบ (Piloting)  
3. การนําแผนมาปฏิบัติ (Implementation)  
4. ขอมูลปอนกลับจากผลการปฏิบัติงาน (Feedback)  
5. การทบทวน/ตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง (Review) 

(ใชวงจร PDCA) ในการดําเนนิงาน  
P : การวางแผนกลยทุธ 

มีการทบทวนแผนกลยุทธโดยบคุลากรทุกคนมีสวนรวมและมีการสํารวจขอมูลจากผู
มีสวนไดสวนเสียมาเพื่อประกอบการจัดทําแผนกลยทุธ 

D : การดําเนิน -มีการควบคุมติดตามแผนปฏิบตัิราชการประจําปโดยผูบริหารอยางสม่ําเสมอ 
-มีการติดตามงานอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

C : การตรวจสอบขอมูล -มีการประเมินแผนกลยุทธอยางเปนระบบ 
-มีการประเมินตนเองในระดบัโปรแกรมวิชา 
-มีการประเมินบุคลากรตามคํารับรองตามปฏิบัติราชการทั้งสายสนับสนนุและ        
 สายผูสอน 

A : การปรับปรุง -นําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงผลการดาํเนินงาน เชน การเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ  
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการปรับปรุง/พฒันางานกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
-มีการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในภายนอก          
  มาปรับปรุงโดยจดัทําเปนแผนกลยุทธในปตอไป 
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การจัดการความรู   
(Knowledge  Management  :  KM) 
องคประกอบของการจัดการความรู  
แบงเปน  7  ข้ันตอน  ดังนี ้

    เปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึง่ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะฯ  ที่
มีความสัมพันธกับการวัด  การประเมิน  และการควบคุมการบริหารจัดการองคกร 
 

1.  การบงชี้ความรู  (Knowledge  
identification) 

    ไดแก  การพิจารณาวา  วิสยัทัศน/พนัธกิจ  เปาหมาย  ขององคกรคืออะไร  และ
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย  เราจําเปนตองรูอะไรขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง  อยูใน
รูปแบบใด  และอยูที่ใคร 

2.  การสรางและแสวงหาความรู  
(Knowledge  creation  and  
acquisition)   

   ไดแกการสรางความรูใหม  การแสวงหาความรูจากภายนอก  การออกแบบระบบ
เพื่อรักษาความรูเการวมทั้งการกําจัดความรูที่ใชไมไดแลว   

3.  การจัดความรูใหเปนระบบ  
(Knowledge  organization) 

    เปนการวางโครงสรางความรูเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปน
ระบบในอนาคต 

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู  
(Knowledge  codification  and  
refinement) 

    เชน  การคัดสรรความรูที่จาํเปน  การปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน
ใชภาษาเดียวกัน  การปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
 

5.  การเขาถึงความรู  (Knowledge  
access)   

    เปนการทําใหผูใชความรูนัน้เขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก  เชน  การ
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  การใชเคร่ืองมือการสื่อสาร  เชน  บอรด
ประชาสัมพนัธ  เว็บไซต  หรือ  Social  media  เปนตน 

6.  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  
(Knowledge  sharing) 

    ทําไดหลายวิธีการ  โดยกรณีเปนความรูชัดแจง  อาจจัดทาํเปนเอกสาร
ฐานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเปนความรูในตัวคนอาจจัดทาํเปนระบบ  
ทีมขามสายงานกิจกรรม  กลุมคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรู  ระบบพี่
เลี้ยง  การสับเปลี่ยนงาน  การยมืตัว  เวทีแลกเปลี่ยนความรู  เปนตน 

7.  การเรียนรู  (Learning)       คือการที่บุคลากรในองคกรที่ไดปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรู  เกิดการพัฒนา
ความรู  ความเขาใจ  มีเจตคติทีด่ี  ตลอดจนมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการทํางาน
โดยใชความรูใหเกิดประโยชนกับงาน  เชน  เกิดระบบการเรียนรูจากการสรางองค
ความรูนําความรูไปใช  เกิดการเรียนรูจากบทเรียน  ความผิดพลาดหรือ
ประสบการณใหม  หมุนเวียนเปนวงจรตอไปอยางตอเนื่อง 

 
6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2555 (จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และระดับการศึกษา) 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
หลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน 

ปริญญาโท ปริญญาตรี 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   
3. สาขาวิชานิติศาสตร   
4. สาขาวิชาภาษาไทย   
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป   
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร   
8. สาขาวิชาภาษาจีน   
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หลักสูตรสาขาวิชา 
หลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน 

ปริญญาโท ปริญญาตรี 
9. สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร   
10. สาขาวชิาการปกครองทองถ่ิน   

ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556 
7. จํานวนนักศึกษา/ จํานวน FTES ของหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2555 

 

ประเด็น FTES 

1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา FTES 2,607.31 
2. จํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะปฏิบัติงานจริง) 84.5 
3. จํานวน FTES ตออาจารยประจํา 30.86% 
4. เกณฑมาตรฐานคา FTES ตอจํานวนอาจารยประจํา SCH / 36 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556 

8. จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 8.1 แสดงรายชื่ออาจารย ตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  

ลําดับ
ท่ี   

ชื่อ - สกุล 

จํานวนเดือน ตําแหนงทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

 
  ท่ีปฏิบัติงาน อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ตรี โท เอก รวม 

1 นาง เยาวลักษณ ใจวิสุทธ์ิหรรษา 12 เดือน 1       1   1   1 

2 นาย กมลวัฒน ภูวิชิต 12 เดือน 1       1   1   1 

3 นาย กวี ครองแกว 12 เดือน   1     1   1   1 

4 นาง จิราภา จารุวัฒน 12 เดือน 1       1   1   1 

5 นาย ชัชชัย พวกดี 12 เดือน   1     1   1   1 

6 นาย ประดิษฐ นารีรักษ 12 เดือน 
 

1      1     1 1 

7 นาง ประพิมพร โกศิยะกุล 12 เดือน   1     1   1   1 

8 นาง ปรียานุช พรหมภาสิต 12 เดือน 1       1   1   1 

9 นาย มัย ตะติยะ 12 เดือน     1   1 1     1 

10 นางสาว วันเพ็ญ บุญมา 12 เดือน   1     1   1   1 

11 นาย วัลลภ ทองออน 12 เดือน 1       1   1   1 

12 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม 12 เดือน 1       1   
 

1 1 

13 นาย วิทยา คามุณ ี 12 เดือน 1       1     1 1 

14 นาย ศรัณย วงศคําจันทร 12 เดือน     1   1     1 1 

15 นาง ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร 12 เดือน   1     1   1   1 

16 นาย ศุภพงศ ยืนยง 12 เดือน   
 

1    1   1   1 
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ลําดับ
ท่ี   

ชื่อ - สกุล 

จํานวนเดือน ตําแหนงทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

 
  ท่ีปฏิบัติงาน อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ตรี โท เอก รวม 

17 นางสาว สายพิณ เขียวมูล 12 เดือน 1       1 1     1 

18 นาง สายพิณ พิกุลทอง กูรุง 12 เดือน 1       1   1   1 

19 นาย สุชิน รอดกําเหนิด 12 เดือน 1       1   1   1 

20 นางสาว สุนทร ี ดวงทิพย 12 เดือน   1     1     1 1 

21 นาย สุวิทย วงษบุญมาก 12 เดือน   1     1   1   1 

22 นาย อภิชาติ บวบขม 12 เดือน 1       1   1   1 

23 นาง อรุณลักษณ รัตนพันธุ 12 เดือน     1   1   1   1 

24 นาย อัครพล ชูเชิด 12 เดือน 1       1   1   1 

25 นางสาว นิศากร ประคองชาต ิ 12 เดือน 1       1     1 1 

26 นาย บุญญาบารม ี สวางวงศ 12 เดือน 1       1   1   1 

27 นางสาว มัลลิกา ทองเอม 12 เดือน 1       1   1   1 

28 นางสาว โอกามา จาแกะ 12 เดือน 1       1   1   1 

29 นางสาว ศิริวรรณ หลิมมงคล 4 เดือน  -       0    -   0 

30 นาย พิษณุ บุญนิยม 12 เดือน 1       1     1 1 

31 นาย อนุลักษณ อาสาสู 12 เดือน 1       1   1   1 

32 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกต ุ 12 เดือน 1       1   1   1 

33 นางสาว จันทิมา กอนจันทรเทศ 12 เดือน 1       1   1   1 

34 นางสาว วิยุดา ทิพยวิเศษ 12 เดือน 1       1   1   1 

35 นาง ธวชินี ลาลิน 12 เดือน 1       1   1   1 

36 นาย เสรมิศักดิ ์ รูปต่ํา 12 เดือน 1       1   1   1 

37 นาย ศุภฤทธ์ิ ธาราทิพยนรา 12 เดือน 1       1   1   1 

38 นางสาว วนัสนันท นุชนารถ 12 เดือน 1       1   1   1 

39 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน 12 เดือน 1       1   1   1 

40 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข 12 เดือน 1       1   1   1 

41 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม 12 เดือน 1       1   1   1 

42 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร 12 เดือน 1       1   1   1 

43 นางสาว สมลักษณ วิริยจาร ี 12 เดือน 1       1   1   1 

44 นางสาว ปาริชาต ิ สายจันด ี 12 เดือน 1       1   1   1 

45 นางสาว มาลัยรัตน คณิตชยานันท 12 เดือน 1       1   1   1 

46 นางสาว ประทับใจ ทัศนแจมสุข 12 เดือน 1       1   1   1 

47 นางสาว กรรณิกา อุสสาสาร 10 เดือน 23 วัน 1       1   1   1 

48 นาง ชิดชนก ไช 12 เดือน 1       1   1   1 
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ลําดับ
ท่ี   

ชื่อ - สกุล 

จํานวนเดือน ตําแหนงทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

 
  ท่ีปฏิบัติงาน อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ตรี โท เอก รวม 

49 นาย ณัฐพล บานไร 7 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5 

50 นาย เชวงศักดิ์ เขียวเขิน 12 เดือน   1     1   1   1 

51 นาย จําเนียนนอย สิงหะรักษ 12 เดือน 1       1   1   1 

52 นาง 
อิฏฐารมณ มิตร
สุวรรณ สิงหรา 12 เดือน 1       1   1   1 

53 นางสาว สุมาล ี แกวสะแสน 12 เดือน 1       1   1   1 

54 นาย สุภาสพงษ รูทํานอง 12 เดือน 1       1   1   1 

55 นาย เมืองจันทร พยอม 12 เดือน 1       1 1     1 

56 นาย ฤทธิรงค เกาฎีระ 12 เดือน 1       1   1   1 

57 นาย วิจิตร ศิริรัตน 12 เดือน 1       1   1   1 

58 นางสาว นิศาชล เถิงจาง 12 เดือน 1       1 1     1 

59 นาย วุฒิวัฒน  อนันตพุฒิเมธ 12 เดือน 1       1   1   1 

60 นาย บรรเจดิ วรรณะ 12 เดือน 1       1 1     1 

61 นาย วัชรัศน  ศรีวิริยะกิจ 12 เดือน 1       1 1     1 

62 นาย จิรพงศ ยืนยง 12 เดือน 1       1 1     1 

63 นาย เอกวุฒิ โลหะการก 12 เดือน 1       1 1     1 

64 นางสาว รัชดาภรณ รักษชน 12 เดือน 1       1 1     1 

65 นางสาว สุคนธธา   พุมเมือง 5 เดือน 13 วัน  -       0    -   0 

66 นาย นันทิพัฒน เพ็งแดง 12 เดือน 1       1   1   1 

67 นาย บัญชา วัฒนาทัศนีย 12 เดือน 1       1 1     1 

68 นาย ประสิทธ์ิ สิทธิดา 11 เดือน 1       1 1     1 

69 นางสาว อาทิตยา ธานีรัตน 12 เดือน 1       1 1     1 

70 นางสาว พรชนก นุมนอย 12 เดือน 1       1 1     1 

71 นาย ณัฐพงศ บุญครอบ 12 เดือน 1       1 1     1 

72 นางสาว อรัญญารัตน ศรีสุพัฒนะกุล 12 เดือน 1       1   1   1 

73 นางสาว อัฐพร คริสตพระพร 12 เดือน 1       1 1     1 

74 นาย บุญญวัฒน ศรีวังราช 12 เดือน 1       1 1     1 

75 นางสาว วาสนา มีศิลป 12 เดือน 1       1 1     1 

76 นาย วันธนะพล หมั่นหา 12 เดือน 1       1 1     1 

77 นาย ฉัตรชัย อยูเกิด 12 เดือน 1       1 1     1 

78 นาย พลากร ทิพยมาลา 12 เดือน 1       1 1     1 

79 นางสาว ณัฐธยา รังสิยานนท 12 เดือน 1       1 1     1 

80 นางสาว ศศิธร ศิริรัตน 12 เดือน 1       1 1     1 
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ลําดับ
ท่ี   

ชื่อ - สกุล 

จํานวนเดือน ตําแหนงทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

 
  ท่ีปฏิบัติงาน อ. ผศ. รศ. ศ. รวม ตรี โท เอก รวม 

81 นางสาว สุวภัทร   พิรณฤทธ์ิ 12 เดือน 1       1   1   1 

82 นางสาว วาสนา อาจสาลิกรณ 12 เดือน 1       1   1   1 

83 นางสาว ปนัดดา พาณิชยพันธุ 11 เดือน 6 วัน 1       1   1   1 

84 นางสาว สิริรตัน แสงทอง 10 เดือน 29 วัน 1       1 1 
 

  1 

85 นางสาว ศิเรมอร ยงพานิช 9 เดือน 22 วัน  1       1   1   1 

86 นางสาว นารถนร ี พอใจ 11 เดือน 1       1   1   1 

87 นาย อัครพงษ  เพ็ชรพูล 10 เดือน 1       1   1   1 

88 นางสาว สุรีรตัน ระบอบ 8 เดือน 28 วัน 0.5       0.5   0.5   0.5 

89 นาย ศาสตรศิลป ละมายศร ี 7 เดือน 11 วัน 0.5       0.5     0.5 0.5 

90 นาย ธีระพล วรปรีชาพันธุ 7 เดือน 16 วัน 0.5       0.5   0.5   0.5 

91 นางสาว อภิญญา แซยั้ง 7 เดือน  0.5       0.5 0.5     0.5 

92 นาย กลาณรงค สุทธิรอด 12 เดือน 1       1     1 1 

93 นาย ธีรวิสิฐ มูลงามกูลจ 12 เดือน 1       1     1 1 

    
รวมท้ังสิ้น 75.5 9 4 0 88.5 23.5 55.5 9.5 88.5 

              8.2 จํานวนอาจารย (จําแนกตามการปฏิบัติงาน) 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ประเภท 

นับจํานวนอาจารยจริง นับตามการปฏิบัตงิาน 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 11 11 
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 7 7 
3. สาขาวิชานิติศาสตร 6 6 
4. สาขาวิชาภาษาไทย 5 3.5 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 16  15 
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 7 7 
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 7 6.5 
8. สาขาวิชาภาษาจีน 7 7 
9.สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร 5 4.5 
10. สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 4 3.5 
- กลุมวิชาดนตรี 13 13 

- กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา 3 3 

- กลุมวิชานาฏศิลปและการละคร 2 1.5 
รวมทั้งสิ้น 93 88.5 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556 
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8.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาํแนกตามประเภทบุคคล 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
ขาราชการพลเรือน - 
ลูกจางประจํา - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 4 
พนักงานราชการ 1 
เจาหนาทีป่ระจําตามสัญญา 3 

รวม 8 
     ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556  

 
8.4 แสดงจํานวนอาจารยประจาํที่ลาศึกษาตอ เต็มเวลา – บางเวลา ประจาํปการศึกษา 2555 
 

  
สาขาวิชา 

  

ระดับการศึกษาตอ  (คน) 
  

รวม 
  

ศึกษาตอเต็มเวลา ศึกษาตอบางเวลา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  1 6 1 8 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  1  2 3 
3.สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยกุตศิลป   2  2 
4.สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร  1  1 2 
- กลุมวิชาดนตรี  1 8  9 

รวม  4 16 4 24 
ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556 

 
9. งบประมาณ และอาคารสถานที่    

9.1 งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จําแนกตามหมวดรายจาย) 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
ประจําปงบประมาณ 2555 
งบบุคลากร 137,100 
งบดําเนนิงาน 

- บกศ. 
- กศ.บป. 
- งบประมาณแผนดิน 

 
1,384,020 
842,400 

1,375,000 
เงินอุดหนุน  131,400 
รายจายอ่ืน 1,957,920 

รวม 5,827,840 
ประจําปงบประมาณ 2556 
งบบุคลากร 115,200 
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ประเภทบุคลากร จํานวน 
งบดําเนนิงาน 
- บกศ. 
- กศ.บป. 
- งบประมาณแผนดิน 

 
1,761,720 
561,000 

1,019,700 
เงินอุดหนุน 1,221,700 
รายจายอ่ืน 2,005,520 

รวม 6,684,840 
 
9.2 อาคารสถานที ่           

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบไปดวยอาคารสถานที่ จํานวน 3 อาคาร ประกอบไปดวย           
1) อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2) อาคารดนตรี และ 3) อาคารศิลปะ อาคารเรียน 3 ซึ่งเปน
อาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 ชั้น ประกอบดวย ชั้นที่ 1 ประกอบดวย สํานักงานคณบดี หองพักอาจารย 
ศูนยคอมพิวเตอรประจําคณะ ศูนยสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) และหองประชุมสํานักงานคณบดี ชั้นที่ 2 ประกอบดวย 
หองพักอาจารย หองจัดการเรียนการสอน หองศาลจําลอง หองสมุดกฎหมาย และหองประชุมพิกุล และชั้นที่ 3 ประกอบดวย 
หองจัดการเรียนการสอน และหองประชุม สําหรับอาคารดนตรี ประกอบดวย หองปฏิบัติการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรี
สากล และอาคารศิลปะ จัดการเรียนการสอนดานศิลปะในแขนงตางๆ เปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือตอการสงเสริมการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ เชน การจัดนิทรรศการทางดานศิลปะ เปนตน 

 
10. เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 
 เอกลักษณของหนวยงาน 
  มุงเนนทองถ่ิน   สานศิลปวฒันธรรม 
 โดยเนนจุดเดนหรือเอกลักษณของหนวยงาน คือ 1) ดานมุงเนนทองถ่ิน 2) ดานสานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลอง
กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย “ความรูคูชุมชน” คณะฯ ไดมุงเนนพัฒนาความรู เพื่อชุมชนและทองถ่ิน ควบคูไปกับการ
เสริมสรางศิลปะและวัฒนธรรมใหคงอยูคูชุมชน 
 วัฒนธรรมของหนวยงาน 
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนคณะที่มีความหลากหลายในศาสตรและสาขาวิชาตางๆ แตในความแตกตาง
นี้ไมไดแสดงถึงความแตกแยกแตอยางใด แตแสดงถึงวัฒนธรรมของหนวยงานที่มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวรวมกัน มีการ
ทํางานเปนทีม รวมคิด รวมทํา รวมสราง รวมพัฒนา และวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดแสดงออกมา
ผานอักษรภาษาอังกฤษ 8 ตัวอักษร ดังนี้ 

H  =  Honesty  ซื่อสัตย 
U  =  Unity  สามัคคี 
S  =  Sodality  นับพีน่อง 
O  =  Ownership  เปนเจาของ 

K  =  Kindness  เมตตา 
P  =  Punctuality  ตรงตอเวลา 
R  =  Responsibility  รับผิดชอบ 
U  =  Universal  มองการณไกลมุงสูสากล 

 
“ซื่อสัตย สามัคคี นบัพี่นอง เปนเจาขององคกร เอ้ืออาทรพรอมเมตตา 
ไมผลัดวนัประกันพรุง  มุงเวลา  สืบเสาะหา สูโลกกวางอยางยั่งยืน” 
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11. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทีผ่านมา 

ขอเสนอแนะ การพัฒนาหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

 

1. ควรตรวจสอบกระบวนการในการทําแผนใหชัดเจน
ครบถวน ในการใชวงจร PDCA (เพราะบางแผนจะ
ขาด A)  

จัดทําแผนตามวงจรคุณภาพทั้ง 4 ดาน (PDCA) ทุกปงบประมาณ 

ตัวบงชี้ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณของสถาบัน  
ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ 
1.การนําแผนเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อให
ความเห็นชอบตองเปนการนําเสนอในวาระเพื่อ
พิจารณาไมใชวาระเพื่อทราบ (ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ) 

 
 
 
- นําแผนเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อใหความเห็นชอบใน
วาระเพื่อพิจารณา (ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ) แลว  และจะดําเนินการประจําปทุกป 

องคประกอบตามอัตลักษณ 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ใหมีการสงเสริม ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
จนกระทั่งโครงการไดรับการยอมรับยกยอง 
 

 
- สงเสริม สนับสนุนงบประมาณ ใหโครงการตามอัตลักษณของ
คณะดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป 
- แจงผู รับผิดชอบโครงการ และสงเสริมใหดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง 
- จัดโครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมตางแดน  
- ติดตามความกาวหนาในการจัดทําโครงการที่สงเสริมอัตลักษณ
ของคณะ 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน 
1.ใหทบทวนความสอดคลองผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด
ความสําเร็จและเปาหมาย  

 
 
 
- ทบทวนความสอดคลองผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
และเปาหมาย ในการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางแผนกลยุทธ 
โดยประชุมพิจารณา และวิเคราะหและสังเคราะห   
- คณะ ไดนําอัตลักษณของคณะฯ คือ อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
ไดแก “ความรูคูชุมชน” และ เอกลักษณของคณะฯ คือ “มุงเนน
ทองถ่ิน สานศิลปวัฒนธรรม” เขาทบทวน ความสอดคลอง
ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย  และเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อใหความเห็นชอบในวาระเพื่อ
พิจารณาในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (คร้ังที่ 
2/2555) 
- นําแผนคณะ เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อใหความ
เ ห็นชอบในวาระ เพื่ อพิจ ารณา ( ในรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ประจําปทุกป)   
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ขอเสนอแนะ การพัฒนาหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 
1. ควรเรงรัดใหแตละหลักสูตรมีการดําเนินงานให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห งช าติ  และต องมี การควบ คุมดู แล ให มี กา ร
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ
กรอบมาตรฐานดังกลาว 

 
 
 
- กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากับการดําเนินการของหลักสูตร เพื่อใหดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศกรอบมาตรฐานและนํา
ขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตรใหเปนรูปธรรม 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญตามกรอบมาตรฐาน TQF  

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสนับสนุน 
2. ควรมีมาตรการเรงรัดใหคณาจารยรุนใหมศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอก  รวมถึงการเรงรัดใหคณาจารยที่
ครบกําหนดในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ดําเนินการตามระบบ 
 

 
 
- คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป พ.ศ. 2556-2560 เพื่อสํารวจขอมูลวุฒิ
การศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ  
- คณะมีกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนเปดสอบ
อาจารยระดับปริญญาเอก เพื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตร อีก
ทั้ง มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกมากข้ึน ทําใหเปนแรงจูงใจใหอาจารยในคณะ
ศึกษาตอมากข้ึน (ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2556-2560 
คณะมนุษย) 
- ลงประกาศ ขอบังคับ  ระเบียบมหาวิทยาลัย เร่ืองกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการดําเนินการตามระบบ 
- คณะจะดําเนินการจัดอบรม ศาสตร+ศิลป การเขียนผลงานทาง
วิชาการใหกับคณาจารย  
- คณะ/คณะรวมกับมหาวิทยาจัดอบรมการเขียนผลงานทาง
วิชาการ 

3. ควรจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยนํา
ขอมูลการวิเคราะหที่เก่ียวของ เชน การวิเคราะห
กรอบอัตรากําลัง  ความตองการในการศึกษาตอ  การ
เพิ่มพูนความรูความสามารถทางวิชาการ ฯลฯ มาเปน
ขอมูลประกอบ ในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

- คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ประจําป พ.ศ. 2556-2560  
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ
พัฒนา และเพิ่มพูนความรูความสามารถทางวิชาการ 
- จัดทําแบบประเมินผลสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรตามความ
ตองการพัฒนาตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
4. ควรมีชองทางในการจัดเก็บขอมูลบัณฑิตที่ไดงาน
ทํ าห รือประกอบอาชี พ อิส ระ  น อก เหนื อจ า ก
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ 

 
คณะฯ ไดมอบหมายโปรแกรมวิชาสํารวจและจัดเก็บขอมูลบัณฑิต
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ และใหทําการ สํารวจและ
จัดเก็บขอมูลบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ทุกป
การศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
5. ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางเปน
รูปธรรม 

 
 
คณะฯ รวมกับมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม/โครงการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม ใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เปน
รูปธรรม และจัดข้ึนทุกป คือ โครงการรดน้ําดําหัวคณาจารย
ผูใหญ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556  

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและ
บริการดานขอมูลขาวสาร 
1.ควรมีการประเมินการบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการแนะแนวใชชีวิต การจัดบริการขอมูล
ขาวสาร และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ
และวิชาชีพไมต่ํากวา 3.51 

 
 
 
- จัดทําแบบสอบถามการประเมินการบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการแนะแนวใชชีวิต การจัดบริการขอมูลขาวสาร 
และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ ประจําปการศึกษา 
2555  ซึ่งคณะจัดข้ึน  ทุกปการศึกษา  เพื่อนําขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงในการใหบริการฯ แกนักศึกษาตอไป  

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
1.ควรสงเสริมสนับสนุนการบูรณาการวิจัย งาน
สรางสรรค กับการเรียนการสอนครบทุกโปรแกรมวิชา 
 
 
 
 
 

 
 
 
- คณะฯ ไดจัดทําประกาศ คณะมนุษยศาสตรฯ เร่ือง แนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งานสรางสรรค และ
ผลงานวิชาการอ่ืนๆ ปพุทธศักราช 2555 เพื่อใหคณาจารยไดขอ
ทุน และสงเสริมใหทุกโปรแกรมวิชาจัดทํางานวิจัย งานสรางสรรค 
และผลงานวิชาการอ่ืนๆ โดยสนับสนุนใหงบประมาณในการ
จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน  โปรแกรมวิชาละ 1 เร่ือง และสงเสริม
ใหมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน สรางสรรค กับการ
จัดการเรียนการสอน  
- คณะฯ จะจัดกิจกรรมสรางเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การบูรณาการกระบวนการวิจัย หรืองานสรางสรรคกับการการ
จัดการเรียนการสอน  
- คณะฯจะจัดกิจกรรมการจัดการความรูเก่ียวกับการการ บูรณา
การกระบวนการวิจัย หรืองานสรางสรรคกับการการจัดการเรียน
การสอน เพื่อเปนเวทีนําเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
การบูรณาการกระบวนการวิจัย หรืองานสรางสรรคกับการการ
จัดการเรียนการสอน 
- คณะฯ จะจัดสรรงบประมาณทุนสนับสนุนการบูรณาการ
กระบวนการวิจัย หรืองานสรางสรรคกับการการจัดการเรียนการ
สอน  
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 
2. สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ  เผยแพร
ผลงานวิจัย งานวิชาการที่ใหผลกระทบ (Impact) 
ที่สุด 
 

 
 
 
 
- คณะฯ ไดจัดทําระเบียบการใหรางวัลดีเดน เผยแพรผลงาน
วิชาการ ประจําปการศึกษา เพื่อเปนรางวัลใหกับคณาจารยที่มี
ผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพร เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับ
นักวิจัย   
- คณะฯ ไดจัดงบประมาณสนับสนุนในการสงผลงานไปตีพิมพ
เ ผ ยแพร  ก า ร เ ข า ป ระชุ ม วิ ช า ก า ร  แล ะกา ร เ ข า อบ รม               
ทุก ปงบประมาณ  
- คณะจัดแหลงเผยแพรแหลงตีพิมพ และเผยแพรผลงานวิจัย โดย
ผานทางเว็บไซตคณะ เว็บไซตสถาบันวิจัย และเว็บไซตสํานักวิทย
บริการ    

3. การนําเสนอผลการดําเนินงาน (งบประมาณ 
จํานวนอาจารย) ควรนําเสนอเปนภาพที่แยกผลการ
ดําเนินงานรายโปรแกรมวิชา 

- คณะฯ ไดจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน (งบประมาณ จํานวน
อาจารย) โดยแยกผลการดําเนินงานเปนรายโปรแกรมวิชา 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
1.สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยตีพิมพ  เผยแพร
ผลงานวิจัย งานสรางสรรคใหมากข้ึน 

 
 
คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  ดังนี้  
  1. คณะฯ จัดทําคําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ือง  
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการ
ผลิตและเผยแพรผลงานการวิจัยและงานสรางสรรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 (คส.053/2555 ลงวันที่ 24 ก.ค.55) เพื่อ
พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร
ผลงานการวิจัยและงานสรางสรรค และจัดระบบสรางขวัญและ
กําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน 
  2. คณะฯ จัดทําประกาศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งาน
สรางสรรค และผลงานวิชาการอ่ืนๆ ปพุทธศักราช 2555  ลงวันที่ 
11 ต.ค.55 (เร่ิมดําเนินการตั้งแตป 2553)  เพื่อกําหนดใหเปน
แนวทางปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนใหกับคณาจารยในคณะได
ถือปฏิบัติและทราบโดยทั่วกัน 
  3.คณะฯ จัดทําประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เร่ือง  นโยบาย กลยุทธ  มาตรการ  เปาหมายและแผนงานการ
วิจัย ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (ลงวันที่ 11 
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ต.ค.55)  เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไก
สงเสริมสนับสุนนอยางครบถวน สงผลตอการปฏิบัติตามพันธกิจ
ของคณะฯ ดานการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม และพัฒนา
ทองถ่ิน สงเสริมนโยบายดานการวิจัย รวมทั้ง สงเสริมการ
เผยแพรและสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค สูสาธารณชน ใหเกิดการนําไปประยุกตใชประโยชน 
  4. คณะไดจัดทําระเบียบวาดวยการใหรางวัลดีเดน เผยแพร
ผลงานทางวิชาการ ประจําปการศึกษา ทุกปการศึกษา โดยคณะ
ไดนําระเบียบแจงผานแหลงประชาสัมพันธตางๆ ไดแก ผาน
เว็บไซตคณะ ผานบอรดประชาสัมพันธ   พรอมทั้งแจกระเบียบ
ใหกับคณาจารยในคณะฯ ทุกทาน  เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย 
  5. คณะจัดหางบประมาณในการกระตุนและสรางแรงจูงใจ     
ใหอาจารยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ    
ที่อยูในฐานขอมูลของ ISI หรือ SCORPUS และไดจัดทําคําสั่งพี่
เลี้ยงนักวิจัยที่มีนักวิจัยทุกศาสตร  เปนที่ป รึกษา คอยให
คําปรึกษา ขอเสนอแนะ หรือชวยเหลือนักวิจัยหนาใหมดานความรู
เชิงเทคนิคและสนับสนุนขอมูลที่จําเปนใหกับอาจารยในคณะฯ   
  6. คณะฯ จัดแหลงเผยแพร แหลงคนควา แหลงตีพิมพ   
วารสารวิชาการที่มีระดับคุณภาพสูง ผานเว็บไซต ผานบอรด
ประชาสัมพันธคณะ โดยผานทางเว็บไซดสถาบันวิจัย  สํานักวิทย
บริการในการประชาสัมพันธแหลงตีพิมพตีพิมพ เผยแพรผลงาน 
ใหอาจารยทุกทานไดเขาไปศึกษา 
   7. คณะฯ จัดทําเกียรติบัตรสําหรับมอบใหผูที่จัดทําผลงานวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกเสร็จสมบูรณ  และประกาศยกยองเพื่อให
ทุกคนทราบ  ในสวนอาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ และนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูลของ ISI หรือ 
SCORPUS คณะฯ จะจัดทําเกียรติบัตรและประกาศยกยองให 
ทุกคนไดทราบตอไป 
     ทั้งนี้  คณะฯ ไดสนับสนุนใหอาจารยเขาอบรมวิชาการเพื่อ
เพิ่มพูนความรูและความเขาใจในการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติ และนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูลของ ISI หรือ 
SCORPUS และในวารสารตางๆ  โดยปการศึกษานี้  มีคณาจารย
ในคณะนําผลงานวิจัยไปเผยแพร และตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
และนานาชาติ  ในการประชุมวิชาการ คือ อาจารยวัลลภ        
ทองออน  ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย เร่ือง การถอดองคความรู
ดานประวัติศาสตรและความทรงจําชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ชุมชนกรณีชุมชนนครชุม กําแพงเพชร  ในการประชุมวิชาการ 
“ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปญญาทองถ่ิน : บูรณาการ



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

                                                     (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)    
 

60 

ขอเสนอแนะ การพัฒนาหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

องคความรูสูการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่ งยืน เมื่อวันที่  9-10 
พฤศจิกายน 2555  ซึ่งจัดโดยสํานักบริหารโครงการสงเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สกอ.
รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ 
1. สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยจัดทําบทความ
วิชาการใหมากข้ึน 

 
 
- คณะฯ ไดจัดทําระเบียบวาดวยการใหรางวัลดีเดน เผยแพร
ผลงานทางวิชาการ ประจําปการศึกษา และประชาสัมพันธ ผาน
เว็บไซต ผานบอรดประชาสัมพันธ พรอมทั้งแจกระเบียบใหกับ
คณาจารยในคณะฯ ทุกทานรับทราบเปนแนวปฏิบัติ 
-  คณะฯ สนับสนุนใหอาจารยเขารับการอบรม การเขียน
บทความวิชาการอยางไรใหได รับการตีพิมพและเผยแพรที่
สถาบันวิจัย ไดจัดข้ึน และสนับสนุนใหเขารับการอบรมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
- ประชาสัมพันธแหลง วารสารที่ลงบทความวิชาการ เผยแพร
บทความวิชาการ หลายชองทาง โดยคณะฯ มีวารสารพิกุลให
อาจารยไดลงบทความวิชาการเพื่อตีพิมพเผยแพร  โดยคณะฯ    
ไดทําบันทึกเชิญชวนคณาจารยทุกทานนําบทความวิชาการมา
ตีพิมพเผยแพรทุกป  

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 
1. ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและงานวิจัยที่หลากหลายโปรแกรมวิชา 

 

 
 
 
- แตละโปรแกรมวิชาที่จัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ มี
รายวิชาที่จัดใหมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ รวมถึงมีแผนการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย  
โดยใหนักศึกษาสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูล
อยางเปนระบบ 
  ทั้งนี้คณะฯ จะมอบหมายทุกโปรแกรมวิชา จัดกิจกรรม/
โครงการ ที่มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับการ
เรียนการสอน  และมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคม
กับงานวิจัย  หรือทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย ในปตอไป 

2. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของการ  บูรณา
การที่ หลากหลายมิติ  เชน  มิติ ของผู ใหบ ริการ 
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทําการประเมิน
แผน เปาหมายของแผน 

คณะฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธห รือแผนยุทธศาสตร ในป
การศึกษาใหม ในสวนของแผนงานบริการวิชาการมีการเพิ่มเติม
มิติการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ จากผูใหบริการ 
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยมีคณะกรรมการงานบริการ
วิชาการติดตามประเมินผลโครงการ         
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม 

 

1. ควรมีการสํารวจความตองการของการใหบริการที่
หลากหลายชองทางนอกจากการสํารวจออนไลน เชน 
การทําวิจัยสํารวจ การลงพื้นที่จริงเพื่อสอบถามความ
ตองการ 

 - ในการจัดโครงการบริการวิชาการทุกคร้ัง จัดใหมีแบบประเมิน
เพื่อสํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการ และ  
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
- โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ไดจัดโครงการสํารวจความ
ตองการของตําบลเทพนคร  อ.เมือง จ.กําแพงเพชร เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2555 เพื่อเปนการสํารวจความตองการของชุมชน   
เพื่อกําหนดทิศทางและจัดทําแผนบริการวิชาการใหตรงกับความ
ตองการของทองถ่ิน  

ตั ว บ ง ชี้  ส ม ศ . ที่  8  ผ ล ก า ร นํ า ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  
1.ควรมีการรวบรวมขอมูลที่เปนระบบ เพื่อการนํา
ขอมูลไปใชประโยชนของผูบริหารและการวางแผน
ตัดสินใจ 

 
 
 
- คณะฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการดานบริการวิชาการของคณะ 
ที่รวมกันจัดทําแผนบริการวิชาการที่เปนระบบและข้ันตอนมาก
ยิ่งข้ึน 
- คณะฯ มีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร ระบบ MIS และ FIS 
เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหารนําไปใชประโยชนเพื่อการวางแผน
และตัดสินใจ 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 18.1 ผลการชี้ นํา ปองกัน หรือ
แก ปญหาของสั งคมในประ เด็ นที่  1  ภายใน
มหาวิทยาลัย 
1.  ใหมี การส ง เส ริม  ดํ า เนินการอย า งตอ เนื่ อ ง 
จนกระทั่งโครงการไดรับการยอมรับยกยอง 

 
 
 
- สรางภาคีเครือขายความรวมมือระหวางคณะ ในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ ที่สามารถชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของ
สังคมใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
 - คณะฯ จะจัดสนับสนุนงบประมาณ สงเสริมการดําเนินการ
กิจกรรม/โครงการที่เปนการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 1 ภายในมหาวิทยาลัย จนกระทั่งโครงการ
ไดรับการยอมรับยกยอง 

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
1. ควรเพิ่มรายวิชาที่นําศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการ
ในการเรียนการสอน 

 
 
 
- มอบหมายใหคณาจารยภายในคณะ นําศิลปวัฒนธรรมมาบูรณา
การในการเรียนการสอน  ทุกโปรแกรมวิชา 

2. ควรทบทวนความสอดคลองของตัวชี้วัด เปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนน 
 

- คณะฯ ไดทบทวนความสอดคลองของตัวชี้วัด เปาหมายและ
เกณฑการใหคะแนน ในการจัดประชุมเตรียมความพรอมจัดทํา 
SAR ประจําปการศึกษา 2555 และประชุมทบทวนเมื่อคร้ัง
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 ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  และแผนบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2560 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
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(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

บทที่  2  ส่วนสําคัญ 
 
องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

8 ข้อ 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการจดัทําแผนกลยุทธท์ี่

สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญา หรือ ปณิธานและ
พระราชบัญญัตสิถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจดุเน้น
ของกลุ่มสถาบันกรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551 – 2554) 

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  ได้
ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
การศึกษา 2555 อยู่ระหว่างช่วงแผนกลยุทธ์ฯ 2552-
2555 และแผนกลยุทธ์ฯ 2556-2560  

โดยแผนกลยุทธ์ฯ ปี 2552-2555 ได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2552-2555 (มส.1.1-
1-1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 (มส.
1 . 1 -1 -2 )  และแผนป ฏิบั ติ ร า ชก า รประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (มส. 1.1-1-3) ทั้งนี้ ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ า ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2555 ในวันที่  25 
สิงหาคม 2554 (มส. 1.1-1-4) และได้นําเสนอ(ร่าง)
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 เพื่อทบทวนแผน
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในวันที่ 29 
กันยายน 2554 (มส.1.1-1.5) 

และในปีงบประมาณ 2556 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ พ.ศ. 2556-2560 (มส.1.1-1-6) แผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี พ.ศ. 2556-2560 (มส.1.1-1-7) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
(มส.1.1-1-8) โดยคณะกรรมการจัดทําร่างนโยบายฯ 
ร่วมกันจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการ  ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
และนําเสนอร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามภารกิจหลัก ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2555 (มส. 
1.1-1-9) พิจารณาก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรม
บริหารคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 วันที่ 3 

มส. 1.1-1-1 แผน
ยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ พ.ศ. 2552-
2555  

มส. 1.1-1-2 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2552-2555 

มส. 1.1-1-3 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 

มส. 1.1-1-4 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
วันที่ 25 ส.ค. 54 

มส. 1.1-1-5 แฟ้ม
เอกสารประกอบการ
ประชุม วันที่ 29 
ก.ย. 54 

มส. 1.1-1-6 แผน
ยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ พ.ศ. 2556-
2560 

มส. 1.1-1-7 แผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ปี พ.ศ. 
2556-2560 

มส. 1.1-1-8 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 
งบประมาณ      
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ตุลาคม 2555 และคณะกรรมการประจําคณะ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 2555 

ทั้งนี้แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบาย
การกํากับดูแลองค์กรของคณะฯ (มส.1.1-1-10) 
มีความเช่ือมโยงกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจุดเน้นของ
คณะฯ ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) (มส.1.1-1-11) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ .ศ .2555-2559) ( ม ส . 1 . 1 -1 -1 2 )  อ นึ่ ง ใ น
กระบวนการจัดทําแผนดังกล่าวได้ดําเนินการจัดทํา
โดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม 

 

พ.ศ. 2556 
มส. 1.1-1-9 เอกสาร

ประกอบการประชุม 
วันที่ 1-2 ส.ค. 55 

มส. 1.1-1-10 ตาราง
แสดงความเชื่อมโยง
ของแผน  

มส. 1.1-1-11 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) 

มส. 1.1-1-12 แผน 
พัฒนาการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) 

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
พ.ศ. 2552 - 2555 (มส. 1.1-2-1) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 (มส. 1.1-2-2) และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
(มส. 1.1-2-3) ระดับคณะฯ ลงสู่ระดับโปรแกรมวิชา 
เพื่อให้ระดับโปรแกรมวิชาได้ทบทวนและดําเนินการ
ตามแผน ให้สอดคล้องกับแผนในระดับคณะฯ โดย
แจ้งให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 12 กันยายน 2555 (มส. 1.1-2-
4) และบันทึกแจ้งในการจัดทํากิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนของคณะฯ (มส. 1.1-2-5) 

มส. 1.1-2-1 แผน
ยุทธศาสตร์สู่การ 
ปฏิบัติ พ.ศ. 2556-
2560 

มส. 1.1-2-2 แผนปฏิบตัิ
ราชการ 5 ปี พ.ศ. 
2556-2560 

มส. 1.1-2-3 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2556 

มส. 1.1-2-4 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ วันที่ 
12 ก.ย. 55 

มส. 1.1-2-5 บนัทึกแจง้
ในการจัดทํา
กิจกรรม/โครงการ 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการแปลง
แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 
2552-2555 (มส. 1.1-3-1) เป็นแผนปฏิบัติราชการ 

มส. 1.1-3-1 แผน
ยุทธศาสตร์สู่การ 
ปฏิบัติ 
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ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบรกิารทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4  ปี  พ .ศ .  2552-2555 (มส .  1 .1 -3-2)  และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 
2555(มส.1.1-3-3) ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ 1) ด้านการเรียน
การสอน 2) การวิจัย 3) การบริการทางวิชาการ 4) 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีพันธกิจของคณะที่เพิ่มเติมจาก 4 พันธกิจ ทั้งนี้พันธ
กิจด้านการบริหารจัดการ โดยมีการจัดการประชุม
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 (มส. 1.1-3-4) 
นําเสนอ(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 ใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในวันที่ 29 
กันยายน 2554 (มส.1.1-3-5) โดยจัดทําเป็นแผนที่
ยุทธศาสตร์ (มส.1.1-3-6)  เพื่อช่วยในการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ 

 
 
 

      พ.ศ.2556-2560 
มส. 1.1-3-2 แผนปฏิบัติ

ราชการ 5 ปี พ.ศ. 
2556-2560 

มส. 1.1-3-3 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2556 

มส. 1.1-3-4 แฟ้ม
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม ระหว่าง
วันที่ 25 สิงหาคม 
2554 

มส. 1.1-3-5 แฟ้ม
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม ในวันที ่29 
กันยายน 2554 

มส.1.1-3-6 แผนที่
ยุทธศาสตร ์

 4 มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์
แผนปฏิบัติการประจําป ีและ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้
เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดต่างๆ ในระดับคณะฯ ที่ได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด อาทิ สกอ., สมศ., ก.พ.ร., และ
มหาวิทยาลัย (มส. 1.1-4-1, มส. 1.1-4-2) และตัวชี้วัด
ตามแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 
2552-2555 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 (มส. 1.1-4-3) ลงสู่แผนระดับคณะและโปรแกรม
วิชา ในการจัดทํากิจกรรม/โครงการ เพื่อเป็นการแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบและทําให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  โดยได้กําหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายท่ีมีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ
คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน (มส.1.1-4-4, มส.1.1-4-5) 

 

มส. 1.1-4-1 คู่มือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา          
ปีการศึกษา 2553 

มส. 1.1-4-2 คู่มือการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 
พ.ศ.2553 

มส. 1.1-4-3 แผน   
       ยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2555 
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มส. 1.1-4-4 โครงการ

ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  

มส. 1.1-4-5 บันทึก
ข้อความ และคู่มือ
จัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณ
แผนปฏิบัติงาน/
โครงการ 

 5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 
พันธกิจ 
 

คณะมนุ ษ ยศ าสต ร์ แ ล ะ สั ง คมศ าสต ร์ มี
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(มส .1 .1-5-1) ตามที่ มหาวิทยาลัยกํ าหนดให้
หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จัดทําแผนงาน
โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในทุกภารกิจ เสนอ
มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย และ
คณะดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  

ในปีงบประมาณ 2555 คณะฯ ได้ดําเนินงาน
ตามแนวทางปฏิบัติ งานตามแผน  ปฏิบัติ งาน/
โครงการประจําปีงบประมาณ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับภารกิจของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ได้แก่ 1)ด้านการ
เรียนการสอน 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 
และ 4) ด้านอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อขอ
อนุมัติต่อมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามแผนครบ
ทุกภารกิจ โดยในปีงบประมาณ 2555 สามารถดูได้
จากรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน (มส. 1.1-5-2, มส. 1.1-5-3) 

ส่วนในปีงบประมาณ 2556 ได้ดําเนินการ
สอดคล้องกัน โดยสามารถดูเอกสารได้จาก สรุปผล
การติดตามและประเมินโครงการ รอบ 6 เดือน และ 
9 เดือน ประจําปีงบประมาณ 2556 (มส. 1.1-5-4) 

ทั้ ง นี้  ทุ ก โ ป ร แก ร ม วิ ช า มี ส่ ว น ร่ ว ม เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบพันธกิจทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งพันธกิจด้าน
การบริหารจัดการของคณะ ซึ่งมีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบทุกพันธกิจ 
(มส.1.1-5-5, มส. 1.1-5-6)  

มส.  1.1-5-1 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2555 

มส. 1.1-5-2 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ ประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 (รอบ 6 
เดือน)  

มส. 1.1-5-3 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 (รอบ 12 
เดือน) 

มส. 1.1-5-4 สรุปผลการ
ติดตามและประเมิน
โครงการ รอบ 6 
เดือน และ 9 เดือน 
ประจําปีงบประมาณ 
2556 

มส.1.1-5-5 โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
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มส. 1.1-5-6 รายงานผล

โครงการ/บันทกึ
ข้อความ 

 6 มีการตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนปฏิบัติการประจําป ีอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้งและรายงาน
ผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตามตัวช้ีวัดต่างๆ ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ .ศ.2555 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยจัดทําเป็น
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ในรอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน (มส. 1.1-6-1, มส. 1.1-6-2) 
เพื่อรายงานต่อคณบดี, การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ และนําเสนอต่อคณะกรรมการประจํา
คณะ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 (มส.1.1-6-3) 

 

มส. 1.1-6-1 รายงานผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
รอบ 12 เดอืน 
ปีงบประมาณ 
2555  

มส. 1.1-6-2 รายงานผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
รอบ 6 เดือน 
ปงีบประมาณ 
2556 

มส. 1.1-6-3 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ       
10 ต.ค. 55  

 7 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ในแต่ละตัวบ่งชี้ ทุก
ปี ง บประมาณ  เ พื่ อ นํ า เ สนอและร าย ง านต่ อ
คณะก ร ร มก า รป ร ะ จํ า คณะ  ใ น ก า รป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 10 
ตุลาคม 2555 (มส. 1.1-7-1, มส. 1.1-7-2) 

มส. 1.1-7-1 รายงานผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 

มส. 1.1-7-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การประจําคณะฯ   
10 ต.ค. 55 

 8 มีการนําผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนําผล
การพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ (มส.1.1-8-1) นํามา
เป็นข้อมูลในการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
(มส.1.1-8-2)   

มส. 1.1-8-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การประจําคณะฯ   
10 ต.ค. 55 

มส. 1.1-8-2 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
2556 (เอกสาร
เดียวกับ มส.1.1-1-8) 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
8 ข้อ 8 ข้อ คะแนน 5  8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
8 ข้อ 8 ข้อ คะแนน 5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 

รายงานผลการดําเนินงาน :  
นางสาวสมลักษณ์  วิริยจาร ี
 

โทรศัพท ์: 055-721878  โทรศัพท์ :  055-721878  
E-mail :  preeyanuch.pps@hotmail.com E-mail : somlak.w@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 -  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดกลยุทธ์และ

แผนการปฏิบัตงิานที่
สอดคล้องกับอตัลักษณ์
ของสถาบัน โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี พ.ศ. 
2556-2560 คณะกรรมการจัดทําร่างแผนกลยุทธ์ ได้
พิจารณาถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ “ความรู้คู่
ชุมชน”  โดยมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งพันธกิจดังกล่าวนี้จะต้องมีผลลัพธ์ที่
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ โดย
แผนดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2555 

มส. 16.1-1-1 แผน ปฏิบัติ
ราชการปี พ.ศ. 
2556-2560 

มส. 16.1-1-2 รายงาน
การประชุมการ
ประจําคณะ วันที่ 10 
ตุลาคม 2555 

 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธท์ี่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการสร้าง
ระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากร (มส. 
16.1-2-1, มส. 16.1-2-2) ดังนี้ 

1. คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ดังนี้ 

16.1 คณะฯ มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ 
ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ต่างๆ 

1.2 คณะฯ จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดการ
ปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ กับบุคลากรภายใน
คณะฯ ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ และการประชุมอาจารย์คณะฯ 

1.3 มีคําส่ังแต่งตั้งในการปฏิบัติงานต่างๆ 
ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ 

1.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 

มส. 16.1-2-1 สรุปผล
โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ  
- โครงการนิทรรศการ

วิชาการ 13-15 
ธันวาคม 2555 

มส. 16.1-2-2 
-  แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี 2555  
-  แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี 2556  
-  คํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ สายสอน
และสายสนับสนุน 

-  แผนพัฒนานักศึกษา
-  คําส่ังแต่งตั้งการ

ปฏิบัติงานต่างๆของ
คณะฯ 
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2. คณะฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา ดังนี้ 

2 . 1  คณะฯ  มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ นพั ฒน า
คุณลักษณะบัณฑิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของคณะฯ ในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมต่างๆ 

2.2 คณะฯ ได้มีการชี้แจงและถ่ายทอดให้
นักศึกษาได้ทราบในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะฯ ตามแผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ 

2.3 มีคําส่ังแต่งตั้งในการปฏิบัติงานและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมตามอัตลักษณ์
ของคณะฯ 

2.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 

-  บันทึกข้อความ    
ของบสนับสนุน 

-  โครงการงบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 

-  โครงการงบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2556 

-  รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ และ
รายงานการประชุม
อาจารย ์

 3 ผลการประเมินความเห็น
ของผู้เรียนและบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันที่สอดคล้องกับอตั
ลักษณ์ไม่ต่ํากวา่ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจด้านการ
พัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ ของบุคลากรในคณะฯ ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ โดยมีผลการประเมินค่าเฉลี่ย (มส.16.1-3-1) 
ดังนี้ 

1. ด้านการทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และพัฒนาท้องถิ่น ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 

2. ด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.88 

3. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.88 

มส.16.1-3-1 สรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจ
จากนักศึกษาและ
บุคลากรประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

 4 ผลการดําเนินงาน
ก่อให้เกดิผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

คณะฯ มีผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบ 
ที่เกิดประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม (มส.16-
4-1) ดังนี้ 

1. ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น 
        1.1 กิจกรรมเข้าค่ายพลเมืองดีสร้างสรรค์ สาน
ฝันประชาธิปไตย วันที่ 7-9 กันยายน 2555   
        ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงระบอบการปกครองที่
มุ่ ง เน้นการ ใ ห้ความ สํา คัญกับพลเ มือง เ ป็นห ลัก 
“พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย” หมายถึง พลเมือง
ที่มี คุณลักษณะที่ สําคัญ  คือ เป็น ผู้ที่ยึดมั่นในหลัก
ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทาง
ประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 

มส. 16.1-4-1 สรุปผล
โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ  

มส. 16.1-4-2  เอกสารขอ
อนุญาตไปราชการ/ 
บันทึกข้อความ/คําส่ัง
ไปราชการต่างประเทศ
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ดํารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือ
เกื้ อกูลกันอันจะก่อ ให้ เกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง   
         แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยที่ถูก
รุมเร้าไปด้วยปัญหาต่างๆ มากมายที่ซับซ้อนและทับถม
ภายใต้ระบบทุนนิยมเสรี ทําให้สังคมไทยจําเป็นต้อง
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และความเข้าใจปัญหา 
ตลอดจนจิตสํานึกประชาธิปไตยที่มองเห็นผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว ให้กับบุคลากร
ของสังคมที่สําคัญและเป็นพลังสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ คือ 
เยาวชน  
         ในการน้ี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน
ท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย กิจกรรมเข้าค่ายพลเมืองดี
สร้างสรรค์สานฝันประชาธิปไตย  เพื่อให้ เยาวชน
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และมุ่งมั่นให้
เยาวชนมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ
หลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่
กําหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดํารงอยู่ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตน
และสังคม อันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งทางสังคมและการ
เมืองไทยที่เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ พัฒนาการ
เมืองไทยไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป  
        1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ "ปัญหา
ข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  
     ผู้เข้าร่วมเสวนา คือประชาชนทั่วไป องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตัวแทนจากส่วนราชการ เข้าร่วมรับฟัง
และแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจน
รับรู้กฎหมายในการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาทิ เช่น พระราชบัญญัติในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอบเขต อํานาจหน้าที่ใน
การจัดเก็บภาษี เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน และผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดังกล่าวให้
มากยิ่งขึ้น 
        1.3 โครงการนิทรรศการวิชาการ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ “สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยสู่
อาเซียน” คร้ังที่ 9 จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 13-15 
ธันวาคม 2555  มีการจัดบูทนิทรรศการต่างๆ แนะแนว
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การศึกษา การจัดอบรม สัมมนา การแข่งขันทักษะต่างๆ 
โดยโครงการน้ีเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี มี
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกมีส่วนร่วม เพื่อ
เป็นการบริการวิชาการให้กับบุคคลในท้องถิ่น และชุมชน
ใกล้เคียง มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.4 โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (เพลงช้า-เพลงเร็ว) 
สําหรับบุคคลทั่วไป ประจําปี 2555 ณ ศูนย์จริยศึกษา 
สธ.พิพิธภัณฑ์เรือนไทย จังหวัดกําแพงเพชร โครงการน้ี
ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ผู้สนใจ       

 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/
สถาบันได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ  ในประเด็นที่
เกี่ยวกับอัตลักษณ ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากร
และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตามอัตลักษณ์ของคณะ คือ “ความรู้ คู่
ชุมชน” (มส.16.1-5-1) ดังนี้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นคณะฯ 
เปิดสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมีอาจารย์
ทีมีความเชี่ยวชาญการสอน จึงได้รับความไว้วางใจจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับคณะ
มนุ ษยศาสตร์ แ ละ สั งคมศาสตร์  เ ปิ ดห ลั ก สู ต ร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองส่วน
ท้องถิ่น สําหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยได้ทําบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ตั้งแต่ปี พ .ศ . 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตบัณฑิต 
มาแล้ว จํานวน 4 รุ่น  โดยจัดการเรียนการสอนในวัน
เสาร์–อาทิตย์ (มส. 16.1-5-2)   

1.1 อ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา และคณะ  ได้มี
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ 
ศูนย์จริยศึกษา สธ. กําแพงเพชร ณ พิพิธภัณฑ์สถาน
จังหวัดกําแพงเพชร  เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2542 – 
2556 จนถึงปัจจุบัน รวม 14 ปี มีชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์ 
จริยศึกษา  สธ .  ควบคุมการฝึกซ้อม โดยอาจารย์ 
เยาวลักษณ์   ใจวิสุทธ์หรรษา   

จ า ก ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ต่ า ง ๆ  ข อ ง 

มส.16.1-5-1 ทําบันทกึ
ข้อตกลงว่าดว้ยความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  
และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร     

มส.16.1-5-2  
     - หลักสูตรระบําชากัง

ราว 
     - เอกสาร และคําส่ังไป

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ปรยีานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :   
นางสาววิชุรา  วินัยธรรม และ
นายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท ์: 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878   
E-mail :  preeyanuch.pps@hotmail.com E-mail :  similan77@gmail.com  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
มีการดําเนินงานตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย ได้แก่ “ความรู้คู่ชุมชน” และได้รับการยกย่องในระดับชาต ิ
 
 
 
 

อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์หรรษา และคณะ ได้มีการ
พัฒน าม าต ร ฐ าน คุณภาพด้ า น ศิ ลป วัฒน ธ ร รม 
“มาตรฐานระบําชากังราว” โดยการดําเนินงานต่อยอด
จัดทําหลักสูตร “ระบําชากังราว” เพื่อใช้เป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นให้กับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 และอยู่ใน
ขั้นตอนของการดําเนินงานขอจดลิขสิทธิ์  อีกทั้ ง 
อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา และสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมได้มีแนวความคิดริเร ิ่มต่อยอดจากหลักสูตร
ระบําชากังราว สู่การประดิษฐ์ตุ๊กตาระบําชากังราว และ
ภาพ นูนต่ําตู๊กตาระบําชากังราว ตามท่ารําของชุดระบําชา
กังราว  ที่ได้บรรจุไว้ใน หลักสูตรระบําชากังราว  ซึ่งแสดง
ถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชร สู่สินค้าที่ระลึกเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร โดยได้นําตุ๊กตา
และภาพนูนต่ําตุ๊กตาระบําชากังราว นําไปจัดแสดงและ
จําหน่ายสินค้าพื้นเมือง  ในงานต่างๆ และนําไปเป็นของ
ที่ระลึกให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ท่านได้ไปเผยแพร่การ
แสดงนาฏศิ ลป์ และ ศิลปะการแสดง  ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ (มส.16.1-5-2) 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

74

ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2554 (ปีงบประมาณ 2555) ได้ข้อมูล ดังนี้ 

 
ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามอัตลักษณ์ “ความรู้คู่ชุมชน” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ข้อมูล 
หน่วยงาน 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท รวม 
จํานวนผู้ที่สําเรจ็การศึกษา 334 21 355 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 278 16 294 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 83.23 76.19 82.82 

 
ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีและโท ตามอัตลกัษณ ์“ความรู้คู่ชุมชน” ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ข้อมูล ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท รวม 
 S.D.  S.D.  S.D. 

1. ความสามารถในการนําความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
หน่วยงาน/ชุมชน 

4.38 0.57 4.00 0.89 4.19 0.73 

2. ความสามารถในการใช้ความรู้ใหเ้กิดคุณค่าในการพัฒนา
หน่วยงาน/ชุมชน 

4.37 0.64 4.13 0.81 4.25 0.73 

3. ความสามารถในการทํางานร่วมกับหน่วยงาน/ชุมชนบน
พื้นฐานความพอเพียง 

4.33 0.62 3.75 0.58 4.04 0.60 

4. ความสามารถในการสร้างความรู้เพิ่มเติมจาก
ประสบการณ์กบัหน่วยงาน/ชุมชนและนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

4.32 0.60 3.75 0.58 4.04 0.59 

5. บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแสดงออก เช่น 
บุคลิกภาพอันเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน 

4.36 
 

0.61 
 

3.81 0.54 4.09 0.58 

รวม 4.35 0.61 3.89 0.41 4.12 0.51 
 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)   

      = 4.12 
 
หลักฐาน  
มส.16.2-0-1   รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

ของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย (,) เป้าหมายปีถัดไป 

ค่าเฉล่ีย 4.10 ค่าเฉล่ีย 4.12 คะแนน 4.12  ค่าเฉล่ีย 4.10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (,) 
ค่าเฉล่ีย 4.10 ค่าเฉล่ีย 4.12 คะแนน 4.12 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด 

นางสายพิณ  พกิุลทอง กรูุง 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางขนิษฐา  ศิรริัตน์   

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท ์: 055-721878 ต่อ 3010 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 มีการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้แก่ “ความรู้คู่ชุมชน” โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
โครงการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามอัตลักษณ์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่17    ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดกลยุทธ์การ

ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่นหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน 
โดยได้รับการเหน็ชอบจาก
สภาสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากร
สาขาวิชาที่หลากหลายและสามารถสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น ฉะนั้น เอกลักษณ์ จุดเน้น 
จุดเด่น  จึงขึ้นอยู่กับมูลเหตุต่างๆ และความพร้อมใน
แต่ละสาขาหมุนเวียนไปตามแต่ละบริบท เช่น อาจ
เน้นด้านการเมืองการปกครอง 2 ปี แล้วเปลี่ยนไป
เน้นด้านกฎหมาย 3 ปี เป็นต้น ซึ่ง ในปีการศึกษา 
2555 คณะฯ ได้มีการร่วมกันพิจารณา ทบทวน
เอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของคณะฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําร่างแผนกลยุทธ์ประจําปี พ.ศ. 2556-2560 เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการได้พิจารณา
และ มีมติให้คงเอกลักษณ์เดิม คือ “มุ่งเน้นท้องถิ่น 
สานศิลป์วัฒนธรรม” โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2555 จุดเน้นดังกล่าวประกอบด้วย 

1 .  ด้ านมุ่ ง เน้นท้อ งถิ่ น  โดย มีกิ จกรรมที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากคณะมีสาขาการพัฒนา
ชุมชน  สารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ ภาษาไทย    เป็นต้น 

2. ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในทางด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
รวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากคณะมี
สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ ศิลป์ ดนตรีศึกษา 
นาฏศิลป์และการละคร และสาขาทางภาษา        

มส. 17-1-1 แผนปฏิบัติ
ราชการปี พ.ศ. 2556-
2560 

มส. 17-1-2 รายงานการ
ประชุมการประจําคณะ 
วันที่ 10 ตุลาคม 2555

 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและบุคลากร
ในการปฏิบัติตามกลยุทธท์ี่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1. คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ

มส. 17-2-1 สรุปผล
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
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กําหนดอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์   

บุคลากร ดังนี้ 
1.1 คณะมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของคณะ 
ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ต่างๆ 

1.2 คณะจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดการ
ปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ กับบุคลากรภายใน
คณะฯ ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดที่สอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะ ของคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะและการประชุมอาจารย์คณะ 

1.3 มีคําส่ังแต่งตั้งในการปฏิบัติงานต่างๆ 
ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ 
               1.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวก ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 

2. คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา ดังนี้ 

2 . 1  คณะมี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ นพั ฒน า
คุณลักษณะบัณฑิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ ใน
การปฏิบัติงานและจัดกจิกรรมต่างๆ 

2.2 คณะได้มีการช้ีแจงและถ่ายทอดให้
นักศึกษาได้ทราบในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะ และตามแผนพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตของนักศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ 

2.3 มีคําส่ังแต่งตั้งในการปฏิบัติงานและ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมตาม
เอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของคณะ 

2.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวกทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน (มส. 
17-2-1, มส. 17-2-2) 

- โครงการนิทรรศการ
วิชาการ 13-15 
ธันวาคม 2555 

มส. 17-2-2 
-  แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี 2555  
-  แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี 2556  
-  คํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ สายสอนและ
สายสนับสนุน 

-  แผนพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต
นักศึกษา 

-  คําส่ังแต่งตั้งการ
ปฏิบัติงานต่างๆของ
คณะฯ 

-  บันทึกข้อความของบ
สนับสนุน 

-  โครงการงบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 

-  โครงการงบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2556 

   -  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ และรายงานการ
ประชมุอาจารย ์ปี 
2555 

 3 ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามจุดเน้น 
จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะฯ โดยมีผลการ

มส. 17-3-1 สรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจ
จากนักศึกษาและ
บุคลากรประจําคณะ
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เฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ํากว่า 
3.51 จากคะแนน    เต็ม 5 

ประเมิน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ  (มส. 17-3-1) ดังนี้ 
“ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น” มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน

การทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนา
ท้องถิ่นมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 และด้านการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 

“ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม” คือ ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90  

มนุษยศาสตร์ฯ 
 

 4 ผลการดําเนินงานบรรลุตาม
จุดเน้น  จุดเด่น  หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน
และเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสังคม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ดังนี้ 

1. ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น 
คณะให้ความสําคัญกับการบริการวิชาการเพื่อ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น โดยจัดให้มี
โครงการบริการวิชาการของโปรแกรมวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งดูได้จากรายงานการประเมินองค์ประกอบที่ 
5  การบริการวิชาการ 

2.  ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม 
จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุง

ศิลปและวัฒนธรรมสามารถดูได้จากรายงานผล
องค์ประกอบที่ 6 โดยมีโครงการที่เป็นจุดเด่น  อาทิ
เช่น 

2.1 โครงการอบรมนาฏศิลป์เบ้ืองต้น
สําหรับบุคคลทั่วไป  โดยอาจารย์เยาวลักษณ์  ใจ
วิสุทธิ์หรรษา และคณะ  ได้มีการดําเนินงานในการ
ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ศู น ย์ จ ริ ย ศึ ก ษ า  ส ธ . 
กําแพงเพชร ณ พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกําแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2542 – 2556 จนถึง
ปัจจุบัน รวม 14 ปี มีชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์ จริยศึกษา 
สธ. ควบคุมการฝึกซ้อม โดยอาจารย์       เยาว
ลักษณ์  ใจวิสุทธ์หรรษา ซึ่งอาจารย์ได้เล็งเห็นว่า 
นาฏศิลป์เป็นวัฒนธรรมสาขาหน่ึงที่มีการสืบทอด
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ที่แสดงให้เห็น
ความเป็นอารยะ เพื่อเป็นการสืบทอดทํานุบํารุงศิลปะ
แขนงนี้ไว้    จึงมีความจําเป็นที่จะอบรมให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยโครงการน้ี ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี ในปี
การศึกษา 2555 นี้  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

มส. 17-4-1 สรุปผล
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

มส. 17-4-2  เอกสารขอ
อนุญาตไปราชการ / 
บันทึกข้อความ/คําส่ังไป
ราชการต่างประเทศ 
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(เพลงช้า-เพลงเร็ว) สําหรับบุคคลทั่วไป  ประจําปี 
2555 ณ ศูนย์จริยศึกษา สธ.พิพิธภัณฑ์เรือนไทย 
จังหวัดกําแพงเพชร เพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจ  

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้
นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ศิลปะการแสดง
อันดีงามของไทย เข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยไปเผยแพร่ให้กับ
ชาวต่างชาติได้รับทราบถึงศิลปะการแสดงที่งดงาม
ของจังหวัดกําแพงเพชร อีกทั้ง ทําให้เยาวชนที่ได้รับ
การอบรม สามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จากการ เผยแพร่ ผลงานต่ า งๆ  ของ
อาจารย์    เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์หรรษา และคณะ 
ได้มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม 
“มาตรฐานระบําชากังราว” ไปต่อยอดจัดทําหลักสูตร 
“ระบําชากังราว” เพื่อใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้กับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ซึ่งได้รับการจดลิขสิทธิ์
แล้ว  อีกทั้ง อาจารย์   เยาวลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษา 
และสํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้มีแนวความคิดริเร ิ่มต่อ
ยอดจากหลักสูตรระบําชากังราว สู่การประดิษฐ์ตุ๊กตา
ระบําชากังราว และภาพนูนต่ําตู๊กตาระบําชากังราว ตาม
ท่ารําของชุดระบําชากังราว    ที่ได้บรรจุไว้ใน หลักสูตร
ระบําชากังราว  ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด
กําแพงเพชร สู่สินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดกําแพงเพชร โดยได้นําตุ๊กตาและภาพนูนต่ํา
ตู๊กตาระบําชากังราว นําไปจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า
พื้นเมือง  ในงานต่างๆ และนําไปเป็นของที่ระลึก
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ท่านได้ไปเผยแพร่การแสดง
นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงทั้งในและต่างประเทศ 
(มส.17-4-1, มส. 17-4-2) 

 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/
สถาบันศึกษามีเอกลักษณ์
ตามจุดเน้น จดุเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนด และไดร้ับการ
ยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บุคลากร
และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะฯ 
คือ “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม” และได้รับ
การยอมรับต่อสังคม จนได้รับรางวัล และการยกย่อง
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ตามเอกสาร/
หลักฐาน (มส. 17-5-1) ดังต่อไปนี้  

มส. 17-5-1 
ทําบันทกึข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมือทางวิชาการ 
ระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร     
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็น
คณะฯ ที่เปิดสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
และมีอาจารย์ทีมีความเชี่ยวชาญการสอน จึงได้รับ
ความไว้วางใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเกิด
ความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิด
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยได้ทํา
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตบัณฑิต มาแล้ว จํานวน 4 รุ่น 
โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์–อาทิตย์ (มส. 
17-5-1)   

1) อาจารย์ 
        1.1 อาจารย์จิรภา  จารุวัฒน์ ได้รับรางวัล
อาจารย์ที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์ดีเด่น ประจําปี  2555  โดยอาจารย์เป็นผู้มี
ผลงานและใช้ความรู้ในวิชาชีพทําคุณประโยชน์ต่อ
สังคมในด้าน ต่างๆ 

1.2 ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล เป็นผู้มีผลงาน
และใช้ความรู้ในวิชาชีพทําคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น 
ของคณะฯ ในด้าน “มุ่งเน้นท้องถิ่น” ดังนี้ 

- ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําแพงเพชร
เ ป็ น บ ร รณ า รั ก ษ์ ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะนิ ท ร ร ศ ก า ร
ประชาธิปไตย   

- ให้ คํ าปรึ กษาและช่วยจั ดห้ องสมุ ด
ประเภทต่างๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาถึง
ปัจจุบัน ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ตชด.ในจังหวัดตาก 
ห้องสมุดอัยการจังหวัดกําแพงเพชร ห้องสมุดศาล
จังหวัดกําแพงเพชร ห้องสมุดวัดคูยาง ห้องสมุดวัด
นาควัชรโสภณ ห้องสมุดวัดบรมธาตุ และห้องสมุด
โรงเรียนต่างๆ เช่น  ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ , 
ห้องสมุดโรงเรียนมะเด่ือชุมพล, ห้องสมุดโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม 

- เ ป็ น วิ ท ย า ก ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่ครูและ

 มส. 17-5-2  
- หลักฐานการได้รับ
รางวัล หรือการได้รับการ
ยกย่องประจําป ีพ.ศ.
2555 (เอกสาร
ประกาศนียบัตร และ
เกียรติบัตร) 
- หลักสูตรระบําชากังราว 
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ผู้บริหารโรงเรียน ในจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัด
ตาก 

- ได้รับรางวัลเป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจําปี 
2555 โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมถ์ฯ เป็นผู้มอบรางวัลให้  

1.3 อาจารย์เยาวลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรรษา เป็นผู้
มีผลงานและใช้ความรู้ในวิชาชีพทําคุณประโยชน์ต่อ
เยาวชนในชุมชน  ต่อท้องถิ่ น  ที่ สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น ของคณะฯ ในด้าน 
“มุ่งเน้นท้องถิ่น” โดยได้จัดโครงการชุมนุมนาฏศิลป์
ศูนย์จริ ย ศึกษา  สธ .  โดยอาจารย์ เยาว ลักษณ์ 
ใจวิสุทธิ์หรรษา เป็นคณะวิทยากรจัดอบรมเพื่อให้
ความรู้กับนักเรียนผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาท่ารําที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ของไทย พร้อมทั้ง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และเป็นกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว โดย
ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2542-2556 รวม 14 ปี โดยมี
บุคคลที่สําคัญในการผลักดันให้นักเรียนได้เข้ามาร่วม
กิจกรรมของชุมนุมนาฏศิลป์ ประกอบด้วย 1) พระ
ครูวิสุทธิธรรมภาณ 2) นายรุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ 3) 
บุคลากรของศูนย์จริยศึกษา สธ. จังหวัดกําแพงเพชร 
และ 4) ผู้ปกครองของสมาชิกชุมนุมนาฏศิลป์ อีกทั้ง 
อาจารย์ยังได้เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม งาน
สร้างสรรค์ ในงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลมากมาย 

ทั้งนี้ อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา 
และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีแนวความคิดริเร ิ่ม
ต่อยอดจากหลักสูตรระบําชากังราว สู่การประดิษฐ์ตุ๊กตา
ระบําชากังราว และภาพนูนต่ําตุ๊กตาระบําชากังราว ตาม
ท่ารําของระบําชากังราว  ที่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรระบํา
ชากังราว ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชร 
สู่ สินค้าที่ ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
กํ าแพงเพชร ซึ่ งแสดงถึ งเอกลักษณ์ของจั งหวั ด
กําแพงเพชร สู่สินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดกําแพงเพชร โดยได้นําตุ๊กตาและภาพนูนต่ํา
ตู๊กตาระบําชากังราว นําไปจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า
พื้นเมือง ในงานต่างๆ และนําไปเป็นของที่ระลึก
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ท่านได้ไปเผยแพร่การแสดง
นาฏศิลป์ และศิลปะการแสดงทั้งในและต่างประเทศ 
(มส.17-5-2)   
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :  
นางสาววิชุรา  วินัยธรรม  
และนายตั้ม  คําพ่วง 

โทรศัพท ์: 055-721878  โทรศัพท์ :  055-721878  
E-mail :  preeyanuch.pps@hotmail.com E-mail : similan77@gmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการดําเนินการกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญของคณะ  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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องค์ประกอบที ่2  การผลิตบัณฑิต  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทัว่ไป 

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 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการเปิด

หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการ
ตามระบบทีก่ําหนด 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลดําเนินงาน 
ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิธีการและขั้นตอนใน
การเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้
คณะฯ ดําเนินการ ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
(มส. 2.1-1-1) 
      2. ในปีการศึกษา 2555 คณะฯ เปิดการเรียนการสอน 
จํานวน 9 หลักสูตรโดยแต่ละหลักสูตรมีการพัฒนา/ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามวิธีการและขั้นตอน
ข้างต้น ดังนี้      
        -   มีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่ประกอบ 
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ  
(มส. 2.1-1-2)  
        -   มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(มส. 2.1-1-3) 
       -    มีการเสนอหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาตาม
ระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ ผ่านคณะกรรมการ
ประจําคณะ, สภาวิชาการมหาวิทยาลัย, นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา และเสนอหลักสูตรปรับปรุง
ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
และนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
(อ้างเล่มหลักสูตร) (มส. 2.1-1-4 ถึง มส. 2.1-1-12 ) 

มส. 2.1-1-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง 
ระบบและกลไกการ
จัดทําราย ละเอยีด
ของหลักสูตร 

มส. 2.1-1-2 คําส่ัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 
083/ 2554  เรือ่ง 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรงุ
หลักสูตรฯ 

มส. 2.1-1-3 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
กําแพงเพชร ที่ 
236/ 2554  เรือ่ง 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตรฯ 

มส. 2.1-1-4 หลักสูตร   
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 
2554) 

มส. 2.1-1-5 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
สาขาวิชาการพฒันา
สังคม (หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ.2554)

มส. 2.1-1-6 หลักสูตร
ศิลป 

     ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) 

มส. 2.1-1-7 หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2555) 

มส. 2.1-1-8 หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิา
วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 (หลักสูตร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2554) 

มส. 2.1-1-9 หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) 

มส. 2.1-1-10 หลักสูตร
ศิลปศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2555) 

มส. 2.1-1-11 หลักสูตร
วิทยาศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2555) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
มส. 2.1-1-10 หลักสูตร

ศิลปศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) 

 2 มีระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนิน การ
ตามระบบทีก่ําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลดําเนินงาน 
ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
การดําเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร เพื่อให้
คณะดําเนินการ ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 
(มส. 2.1-2-1)   

2. ในปีการศึกษา 2555 คณะ ได้รับแจ้งจากโปรแกรม
วิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้ง 9 หลักสูตรว่าไม่มีหลักสูตร
ใดเข้าเงื่อนไขของการขออนุมัติการปิดหลักสูตร (มส. 2.1-
2-2) 

มส. 2.1-2-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง 
ระบบและกลไกการ
จัดทําราย ละเอยีด
ของหลักสูตร 
(เอกสารเดยีวกบั 
มส. 2.1-1-1) 

มส. 2.1-2-2  บันทึก
ข้อความของ
โปรแกรมวิชา เรื่อง  
แจ้งผลการ
ดําเนินการของ
หลักสูตร 

 3 ทุกหลักสูตรมกีารดําเนิน 
งานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ 
อุดมศึกษาแหง่ชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ 
อุดมศึกษาแหง่ชาติ 
หมายถงึ ต้องมกีารประ 
เมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวฒุิสาขาหรือ
สาขาวิชาเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณทีี่หลัก 
สูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวฒุิสาขาหรือ
สาขาวิชาให้ประเมินตามตัว

ในปีการศึกษา 2555 ทุกหลักสูตรของคณะ ฯ  ได้
ดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  ส่วนหลักสูตรที่ยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ก็ได้ประเมินตามตัว
บ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก ตามที่มหาวิทยาลัย
ได้ประกาศกําหนด (มส. 2.1-3-1) ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร (มส. 2.1-3-2) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มส. 2.1-3-3) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) ที่
เปิดสอนใน ปีการศึกษา 2555  (มส. 2.1-3-4 ถึง มส. 
2.1-3-6) 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
(มคอ . 5) แล ะ ร า ย ง า นผลก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง

มส. 2.1-3-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง    
ตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการ
เรียนการสอน 

มส. 2.1-3-2 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุม
กํากับการดําเนินการ
ของหลักสูตรของแต่
ละโปรแกรมวิชา  

มส. 2.1-3-3  เอกสาร
เดียวกับเอกสาร มส. 
2.1-1-4 ถึง 2.1-1-
12 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
บ่งชี้กลางที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวชิาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพ
ที่เกีย่วขอ้งดว้ย 
 
 
 

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2555 (มส. 2.1-3-7 ถึง มส. 2.1-3-9)  
        5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบรายงานข้อมูลการดําเนินงานและประเมินผล
ตามตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ประจําปี 2555 และ มคอ.7 ประจําปี
การศึกษา 2555 (มส. 2.1-3-10 ถึง มส. 2.1-3-11)  

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตาม
จุดประสงค์ผลการเรียนรู้ที่กําหนดในรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2555 (มส. 2.1-3-12) 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินปีที่แล้ว (มส. 2.1-3-13) 

8. คณาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศและ
รับฟังคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน  
(มส. 2.1-3-14 และ มส. 2.1-3-15) 

9. อาจารย์ประจําทุกคน ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
(มส. 2.1-3-16 มส. 2.1-3-17, และ มส. 2.1-3-18)  

10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี (มส. 2.1-3-19)  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย 4.41 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 (มส. 2.1-3-20)  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ โดยมีผลความพึงพอใจเฉลี่ย 4.06 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 (มส. 2.1-3-21) 

  

มส. 2.1-3-4 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในภาคการศึกษาที่ 
1/2555  

มส. 2.1-3-5 แฟ้ม
รวบรวมรายละเอียด
ของรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการ 
ศึกษาที่ 2/2555 

มส. 2.1-3-6 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของการ
ฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

มส. 2.1-3-7 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
รายวิชา หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาที่ 
1/2555 

มส. 2.1-3-8 แฟ้ม
รวบรวมรายงานผล
การดําเนินการของ
รายวิชา หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาที่ 
2/2555 

มส. 2.1-3-9 แฟ้ม
รวบรวมรายงานผล
การดําเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม 

มส. 2.1-3-10 แฟ้ม
รวบรวมรายงาน
ข้อมูลการ
ดําเนินงานและ
ประเมินผลตามตัว
บ่งชี้เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
สอน ประจําปี 2555

มส. 2.1-3-11 แฟ้ม
รวบรวมรายงานผล
การดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ประจําปี
การศึกษา 2555 

มส. 2.1-3-12 แฟ้ม
รวบรวมหลักฐาน
การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ในปี
การศึกษา 2555 

มส. 2.1-3-13  แฟ้ม
รวบรวมรายงานผล
การพัฒนา/ปรบัปรุง
คุณภาพของการ
สอนของโปรแกรม
วิชา 

มส. 2.1-3-14 เอกสาร
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาประสิทธภิาพ
การปฏิบัตงิาน 
“การปฐมนิเทศพนัก
งามหาวทิยาลัย และ
พนักงานราชการ” 

มส. 2.1-3-15 รายงาน
การประชุม
คณาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที1่/2555 วนัที่ 
7 พฤศจกิายน 2555 

มส. 2.1-3-16 รายงาน
สรุปโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง
การพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้น
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
ตามกรอบมาตรฐาน 
TQF  

มส. 2.1-3-17 เอกสาร
ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ “เตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ
ปลายภาค” อาจารย์
สายสอน  

มส. 2.1-3-18  
บันทึกข้อความ เรื่อง
ส่งรายชื่อผู้เข้ารว่ม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และ
หนังสือเกี่ยวกับการ
จัดการเรยีนการสอน

มส. 2.1-3-19 
ตารางข้อมูลจํานวน
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อพฒันา
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ ปีการศกึษา 
2555 

มส. 2.1-3-20 รายงาน
การสํารวจความพึง
พอใจของของ
นักศึกษาปีสุดทา้ย/
บัณฑิตใหมท่ี่มตี่อ
คุณภาพหลักสูตร  

มส. 2.1-3-21 รายงานผล
การสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บณัฑิต
ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะ
บัณฑิตของนกัศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 
2554 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 
 
 

4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากบัใหม้ีการ
ดําเนนิการได้ครบ ถว้นทั้ง 
ข้อ 1 ข้อ 2 และขอ้ 3 ข้างต้น 
ตลอดเวลาที่จดัการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กาํหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนนิงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ทีก่ําหนด
ในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

คณะม นุษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก า ร
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเพื่อควบคุมกํากับการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มส. 2.1-4-1) 
      2. ในปีการศึกษา 2555 คณะฯ ได้จัดให้มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่มหาวิทยาลัย
กําหนดทุกหลักสูตร โดยให้รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด วิเคราะห์ผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณบดี (มส. 
2.1-4-2)  
      ทั้งนี้  ทุกหลักสูตรมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ทุกข้อ 

  

มส. 2.1-4-1 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
029/2555 ลงวนัที่ 
24 พฤษภาคม 
2555 เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุม
กํากับการดําเนินการ
ของหลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 2.1-4-2 รายงานการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 
2555 

 5 มีคณะกรรมการรับผิด ชอบ
ควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนิน การได้ครบ ถ้วนทั้ง
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
ตลอดเวลาทีจ่ัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลัก สูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนนิงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งชีแ้ละทุก
หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์ และ สั งคมศาสตร์  มี การ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบเพื่อควบคุมกํากับการดําเนินการของหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 2.1-5-1)   

2. ในปีการศึกษา 2555 ยังไม่มีเหตุที่ต้องปรับปรุง
หลักสูตร แต่ได้มีการปรับปรุงการเรียนการสอน และได้
ปรับเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น 
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพิ่มเติมรายละเอียด
เนื้อหาในแต่ละวิชา ในประเด็น คุณธรรม จริยธรรม 
เหตุการณ์ปัจจุบัน การบริหาร การปกครอง เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบัน คุณธรรม จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง ธรรมาภิบาล ฯลฯ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
ปรับปรุงให้มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
โดยให้อาจารย์ผู้สอนนําสถานการณ์ปัจจุบันมาพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้องเรียน และมีการฝึก
ทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในระหว่างเรียน 
(มส. 2.1-5-2) 

มส. 2.1-5-1 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
029/2555 ลงวนัที่    
24 พฤษภาคม 2555 
เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุม
กํากับการดําเนินการ
ของหลักสูตร      
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.2.1-4-1) 

มส. 2.1-5-2 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
รับผิดชอบเพือ่
ควบคุมกํากับการ
ดําเนินการของ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
หลักสูตรของแต่ละ
โปรแกรมวิชา 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  นายสุชิน  รอดกําเหนิด/    

อาจารย์สายพณิ  พิกุลทอง กรูุง 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์   
 

โทรศัพท ์: 08 3165 7809 โทรศัพท์ : 08 9488 2081  
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  โดยในปี
การศึกษา 2555 คณะฯ ใช้หลักสูตรที่พัฒนา / ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

  1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
  2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะมีอาจารย์ประจําทัง้หมด  นับได้ 88.5 คน โดยมีอาจารย์ประจําที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวน 9.5 คน      
 
คํานวณตามสูตรได้ดังน้ี : 

1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒุิปริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
 
 

ร้อยละ  =   
50.88

50.9   x 100  = 10.73  

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =               

 
 

สูตร 1 =  
30

73.10   x 5  คะแนนที่ได้ = 1.79 

 
 สูตร 2   = 
 
 
 

สูตร 2  =   
6

)25.1173.10(  x 5  คะแนนที่ได้ = - 0.43 

 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก     x 5 
    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีปัจจุบัน – ปีท่ีผ่านมา   x 5 
    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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เอกสารหลักฐาน 
มส. 2.2-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2555 
 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 9 ร้อยละ 10.73 คะแนน 1.79  ร้อยละ 10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (,) 
ร้อยละ 9 ร้อยละ 10.73 คะแนน 1.79 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด 

นางสายพิณ  พกิุลทอง กรูุง 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางขนิษฐา  ศิรริัตน์   

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท ์: 055-721878  
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com   
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอกให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจํานวนเงินทุนการศึกษา การจัดทําโครงการความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนปริญญาเอก  และการเปิดสอนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย หลากหลายสาขา เป็นต้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

 1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หรือ 

 2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะมีอาจารย์ประจําทั้งหมด นับได้ 88.5 คน โดยมีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ จํานวน 13 คน 
 
  คํานวณตามสูตรได้ดังน้ี 

1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ =              
 
 

=     
50.88

13 x 100 = 14.69 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้ =             

 
 
 
      =    

60
69.14 x 5      คะแนนที่ได้ = 1.22 

 
เอกสารหลักฐาน 
มส. 2.3-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 (เอกสารเดียวกันกับเอกสาร 

มส. 2.2-0-1)   

 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารง 
        ตําแหน่งทางวิชาการ       x 100 
 

   จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

      ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ           x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 14.69 คะแนน 1.22  ร้อยละ 10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 14.69 คะแนน 1.22 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด 

นางสายพิณ พกิุลทอง  กรูุง 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางขนิษฐา  ศิรริัตน์   

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท ์: 084-2256384 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com   
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจํานวนเงิน
ทุนอุดหนุนในการทําผลงานวิชาการ  การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ เป็นต้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ  

3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  
5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน  
 1 มีแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการ เทคนคิการสอน
และการวัดผล และมี
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับ สนุนที่มี
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ประจักษ ์
 

       1. มีการดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน 
(มส. 2.4-1-1)   
      2. คณะฯ มีการจัดทําเป็นแผนพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ. 2553-2557 (มส. 2.4-1-2) 
      3. คณะฯ มีการสํารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร เพื่อปรับปรุงข้อมูลและนําไปจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างสูงสุด  
(มส. 2. 4-1-3) 
     4. คณะฯ มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 5 ปี เพื่อ
นําไปใช้ในการวางแผนอัตรากําลังคน และรองรับการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถดําเนินภารกิจให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย (มส. 2. 4-1-4)             

มส. 2.4-1-1 แผนพัฒนา 
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
ประจําปีงบประมาณ 
2553-2557  

มส. 2. 4-1-2 แผนพัฒนา
บุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ.
2553-2557  

มส. 2. 4-1-3 สรุปข้อมูล
การสํารวจความ
ต้องการของบุคลากร
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรในด้านต่างๆ

มส. 2. 4-1-4 แผน
อัตรากําลัง 5 ป ี
(พ.ศ. 2556-2560) 

 2 มีการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
        1. มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
โปร่งใส เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้ (มส. 2.4-2-1)  
        2. มีการวิเคราะห์งาน โดยกําหนดภาระงานคําอธิบาย
ลักษณะงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน   
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน (มส. 2.4-2-2, มส. 2.4-2-3 )  
         3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มรีูปแบบ
ชัดเจนและมีการกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่งงาน

มส. 2.4-2-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง รับ
สมัครสอบแข่งขัน
บุคคลทั่วไป เพือ่บรรจุ
แต่งตั้งบุคคลเขา้
ปฏิบัติงานเป็น
พนักงานมหาวทิยาลัย 
สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

มส. 2.4-2-2 การวิเคราะห์
ภาระงาน โครงสร้าง
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน  
ของบุคลากรทกุกลุ่ม 
 (มส. 2.4-2-4, มส. 2.4-2-5  และ มส. 2.4-2-6) 
       4. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เปน็ไปตามแผนและเส้นทางเดินของ
ตําแหน่งงานที่กาํหนด (มส. 2.4-2-7) 
 
 

การกําหนดตําแหน่ง 
มส. 2.4-2-3 คู่มือการ

ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ต่างๆ 

มส. 2.4-2-4 คู่มือรายงาน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสําหรบั
บุคลากรสายผู้สอน 

มส. 2.4-2-5 แบบรายงาน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรสายผู้สอน
(อาจารย์ประจําตาม
สัญญาจา้ง) 

มส. 2.4-2-6 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง
กําหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสาย
งานของบุคลากร 

มส. 2.4-2-7 แบบสรุป
รายงาน 
การเดินทางไป
ราชการ (อบรม/
ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดงูาน/นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ/
นําเสนอผลงานวิจัย)
ประจําปีการศึกษา 
2555 

 3 มีสวัสดิการเสรมิสร้าง
สุขภาพที่ด ีและสร้างขวญั
และกําลังใจใหค้ณาจารย์
และบุคลากรสายสนับ สนุน
สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. มีการจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ทํางานให้มี
บรรยากาศที่น่าอยู่ และมีการจัดให้มีห้องพักผ่อน
สนทนาวิชาการ (มส. 2.4-3-1) มีการเอาใจใส่ดูแล
บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน เช่นมี
กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

มส. 2.4-3-1 ภาพถ่าย
สภาพแวดล้อม และ
สถานที่ทํางาน 

มส. 2.4-3-2 บันทึก
ข้อความคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ แจ้ง
ระเบียบฯ, ระเบียบ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน  
เร่งด่วน โดยสมาชิกกองทุน ประกอบด้วยข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง 
ลูกจ้าง และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการของคณะ 
(มส. 2.4-3-2) นอกจากนี้ ยังมีการอํานวยความสะดวก
ให้กับบุคลากรในการขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะเพื่อ
เดินทางไปราชการในกรณีต่างๆ (มส. 2.4-3-3) พา
บุคลากรไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มส. 2.4-3-4) มีการ
สนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรของคณะ
ในการศึกษาดูงานต่างประเทศ (มส. 2.4-3-5) 

2. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัล
ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการ
ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบ และมีการ
กระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลใน
ด้านต่างๆ (มส. 2.4-3-6 และ มส. 2.4-3-7) 

  3. มีการยกย่องให้เกียรติบัตรให้อาจารย์ที่มีผล
การปฏิบัติงานที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม
ระดับหน่วยงาน ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุมคณะวิทยาการจัดการช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ได้แก่ โครงการบริการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม “การอบรมเชิงปฏิบัตินาฏศิลป์สําหรับเด็ก
และเยาวชน จังหวัดกําแพงเพชร” และโครงการวิจัย
พัฒนาครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการวิจัยการ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
โดยอาจารย์โอกามา จ่าแกะ (มส. 2.4-3-8)  

4.  มีกิ จกรรมที่ ก่ อ ให้ เกิดการพัฒนาร่ วมกัน 
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร่วมมือในการทํางาน เช่น การร่วมประชุม
การพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี พ.ศ.2556-2560  (มส. 2.4-3-9) 

5. มีนโยบายดูแลสุขภาพบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกัน
และส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพที่ดําเนินการ
โดยสํานักงานอธิการบดี ได้เชิญชวนให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจําปี ณ 
ศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งลําปาง จังหวัดลําปาง 
(มส. 2.4-3-10)   

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ว่า
ด้วยกองทุนสวสัดิการ 
และรายงานกองทุน
สวัสดิการฯ         

มส. 2.4-3-3 ภาพถ่าย
รถยนต์ของคณะ 
และแบบคําขอ
อนุญาตใชร้ถ 

มส. 2.4-3-4 ภาพถ่าย
การศึกษาดงูานของ
บุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 2.4-3-5 ภาพถ่ายและ
คําส่ังมหาวิทยาลัย 
เรื่อง ใหข้้าราชการ
และบุคลากรไป
ราชการเพื่อศึกษาดู
งาน ณ ต่างประเทศ 

มส. 2.4-3-6 ระเบียบคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
พุทธศักราช 2555 ว่า
ด้วยการให้รางวลั
เผยแพร่ดีเด่นผลงาน
ทางวิชาการ ประจําปี
การศึกษา 

มส. 2.4-3-7 ระเบียบ       
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปี
พุทธศักราช 2555 ว่า
ด้วยการให้รางวลั
ปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจําดเีด่น 
ประจําปีการศึกษา  

มส. 2.4-3-8 เกียรติบัตร
สําหรับอาจารยท์ี่มี
ผลงานการปฏิบัติการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน  
ที่ดี (Good 
practice)  

มส. 2.4-3-9 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวน แผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์ 
ประจําปี พ.ศ.2556-
2560 

มส. 2.4-3-10 บันทึก
ข้อความสํานักงาน
อธิการบดี เรื่อง 
โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําป ี

 4. มีระบบการติดตามให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน นําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจดัการเรียน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบัติ งานที่
เกี่ยวข้อง 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวิธีการ
ติดตามโดยให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสรุป
รายงานการนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานฯ ว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
(มส. 2.4-4-1) โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมมีการ
นําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน โดยจัดทํา
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น  

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 
การแก้ปัญหาการออกเสียงม้วนล้ิน “เอ๋อฮว้า” โดยใช้
แบบฝึกทักษะการออกเสียงม้วนล้ิน “เอ๋อฮว้า” ของ
อาจารย์อภิญญา จอมพิจิตร อาจารย์ประจําโปรแกรม
วิชาภาษาจีน (มส.2.4-4-2)  

รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง 
ผลการตัดคะแนนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา 
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อการส่งผลงานเป็น
รายบุคคลของผศ.ศรีรัตน์ เจิงกล่ินจันทร์ (มส.2.4-4-3) 

มส. 2.4-4-1 แบบสรุป
รายงานการเดินทาง
ไปราชการ (อบรม/
ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดงูาน/นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ/
นําเสนอผลงานวิจัย) 
ประจําปีการศึกษา 
2555  

มส. 2.4-4-2 รายงานการ
วิจัยเพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอนเรือ่ง 
การแก้ปญัหาการ
ออกเสียงม้วนล้ิน 
“เอ๋อฮว้า” โดยใช้
แบบฝึกทักษะการ
ออกเสียงม้วนล้ิน 
“เอ๋อฮว้า” ของ
อาจารยอ์ภิญญา      
จอมพิจิตร อาจารย์
ประจําโปรแกรมวิชา
ภาษาจีน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน  
มส. 2.4-4-3 รายงานการ

วิจัยเพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอน เรื่อง  
ผลการตัดคะแนนร่วม
กิจกรรมการเรยีนรู้
รายวิชาสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้าต่อ
การส่งผลงานเป็น
รายบุคคลของ ผศ.  
ศรีรัตน์  เจิงกล่ินจันทร ์

 5 มีการให้ความรูด้้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัต ิ

       คณะฯ และมหาวิทยาลัย ดําเนินการดังนี้ 
       1. มีการจัดทําคู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการ
และบุคลากร และแจกจ่ายไปยังบุคลากรทุกคนเพื่อให้
ทุกคนมีความรู้ด้านจรรยาบรรณ (มส. 2.4-5-1)     
      2. มีกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังจรรยาบรรณให้แก่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  โดย  สภา
คณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ร่วมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดเสวนาโครงการ 
“เติมใจ เติมรัก เติมปัญญา เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยช้ันนํา
ในอาเซียน”ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมี โชติ ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (มส. 2.4-5-2) 
       2. มีการจัดโครงการส่งเสริมยกย่องคณาจารย์ที่มี
การปฏิบัติงานและความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
โดยกํ าหนดหลักเกณฑ์การคัดเ ลือกคณาจารย์ที่
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณดีเด่น เพื่อรับรางวัลจาก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์จิราภา 
จารุวัฒน์ (มส. 2.4-5-3)  
       3. มีการประเมินคุณลักษณะความเป็นอาจารย์
และจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของอาจารย์ผู้สอน 
(มส. 2.4-5-4) 

มส. 2.4-5-1 คู่มือ
จรรยาบรรณของ
ข้าราชการและ
บุคลากรมหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ปี 
2553 

มส. 2.4-5-2 บันทึก
ข้อความสภา
คณาจารย์และ
ข้าราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง ขอ
เชิญเข้าร่วมเสวนา
โครงการ “เติมใจ เติม
รัก เติมปัญญา เพื่อมุ่ง
สู่มหาวิทยาลัยชั้นนํา
ในอาเซียน”  

มส. 2.4-5-3 หลักเกณฑ์
การคัดเลือก
คณาจารย์และ
บุคลากรที่ประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

มส. 2.4-5-4 ตัวอย่างแบบ
ประเมินตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน  
 6 มีการประเมินผล

ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดให้มีการ
ประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของ
คณะ เพื่อนําผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ต่อไป (มส. 2.4-6-1)       

มส. 2.4-6-1 รายงานผล
การประเมิน
ความสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากร
ของคณะ 

 7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําผลการ
ประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรรายงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯเพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรของคณะให้บรรลุตามแผนที่วาง
ไว้ (มส. 2.4-7-1) 

มส. 2.4-7-1 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครัง้ที ่
1/2556 วันพุธที1่4 
กุมภาพันธ ์2556 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  นายสุชิน  รอดกําเหนิด/    

อาจารย์สายพณิ  พิกุลทอง กรูุง
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน ์

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 08 9488 2081  
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 1. คณะมีกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเร่งด่วนให้กับสมาชิกกองทุน ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง ลูกจ้าง 
และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการของคณะ  

2. การอํานวยความสะดวกให้กบับุคลากรในการขออนุญาตใช้รถยนตข์องคณะเพื่อเดินทางไปราชการ และสําหรับ
ไปอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในกรณีต่าง ๆ  

3. การสนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ในการศึกษาดูงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
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ตัวบ่งชี้ที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการจดัการหรอืจัดบรกิาร

เพื่อให้นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ใช้ในอัตราไม่
สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

       มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย โดย
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา ทั้งหมด 
จํานวน 1,271 เครื่อง ค่า FTES เท่ากับ 7,640.28 
ดังนั้น อัตราการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เท่ากับ 6.01 คน 
ต่อเครื่อง (มส.2.5-1-1, มส.2.5-1.2, มส.2.5-1-3) 

มส. 2.5-1-1 ตารางแสดง
ค่า FTES ต่อจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มี
การจดัการบรกิาร
ให้แก่นกัศึกษา 

มส. 2.5-1-2  ตารางแสดง
จํานวนคอมพิวเตอร ์
ที่ให้บริการแก่
นักศึกษา  

มส. 2.5-1-3 รูปภาพ
คอมพิวเตอร์ที่
ให้บรกิาร 

 2 มีบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ผ่าน  ระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร ์และมี
การฝึกอบรมการใชง้านแก่
นักศึกษาทุกปกีารศึกษา 
 

มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย โดยสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดบริการ
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ดงันี้ 
        1. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 
โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บริการที่สํานักวิทยบริการฯ ได้แก่ หนังสือและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย  
        2. บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สํานัก
วิทยบริการฯ พัฒนาขึ้น ได้แก่ ฐานข้อมูลท้องถิ่น  
        3. บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สํานัก
วิทยบริการฯ  และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาร่วมกันพัฒนา ได้แก่ ฐานข้อมูลเอกสาร
อิเ ล็กทรอนิกส์ (TDC) และฐานข้อมูลที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับเป็นสมาชิก โดยได้
เชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวไว้ที่เว็บไซด์ของสํานักวิทย
บริการฯ ได้แก่ ฐานข้อมูล ACM Digital Library, Web 
of Science, H.W. Wilson, Science Direct, 

มส.2.5-2-1 เวบ็ไซต์สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
http://libweb.kpru.
ac.th 

มส. 2.5-2-2 รปูภาพ   
ผู้อํานวยการสํานักฯ 
ให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
ใช้สํานักวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ่

มส. 2.5-2-3 โปสเตอร์
ประชาสัมพันธแ์ละ
ภาพกิจกรรมแนะนํา
สํานักฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ABI/INFORM Complete, Academic Search 
Premium, Education Research Computers, 
SpringerLink และ Netlibrary รวมทั้งกฤตภาค
ออนไลน์ (Clipping)  
        4. มีการดําเนินการแนะนําหนังสือใหม่ผ่านระบบ
เครือข่ายทุกเดือน  
        5. บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยใช้
บริการสามารถเสนอแนะรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อให้สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการจัดซื้อโดยผ่าน
ระบบเครือข่าย (มส.2.5-2-1) 
      นอกจากน้ี สํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการ
แนะนําการใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
      1 .   ปฐมนิ เทศการใ ช้ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา (มส.2.5-2-2) 
      2. จัดกิจกรรมแนะนําสํานักวิทยบริการฯ (Library 
Tour) ระหว่างเดือนกรกฏาคม (มส. 2.5-2-3) 
      3 .  จั ด กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ ฐ า น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับอาจารย์และนักศึกษาทุกคณะช่วง
เดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2556 จํานวน 3 หลักสูตร 
(มส.2.5-2-4) ดังนี้ 
          3 . 1   ห ลั ก สู ต ร ก า ร สื บ ค้ น ฐ า น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC) ของ 
ThaiLIS จํานวน 3 รุ่น  ดังนี้ 

รุ่นที่ 1  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 จํานวน 
61 คน 

รุ่นที่ 2  วันที่ 6  เมษายน  2556   จํานวน 
38 คน 

รุ่นที่ 3  วันที่ 7  เมษายน  2556   จํานวน 
86 คน 

         3.2  หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 6 รุ่น ดังนี้ 

รุ่นที่  1  วันที่  14  พฤศจิการยน  2555 
จํานวน 100 คน 

รุ่ นที่  2   วันที่  21   พฤศจิการยน2555 
จํานวน 60 คน 

รุ่ นที่  3   วันที่  24   ฤศจิการยน  2555 
จํานวน 30 คน 

 

มส. 2.5-2-4 รายงานผล
โครงการพัฒนาทักษะ
การสืบค้นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
รุ่นที่ 4 วันที่ 19 ธันวาคม 2555 จํานวน 

36 คน 
รุ่นที่ 5 วันที่ 6 เมษายน 2556 จํานวน 38 คน 
รุ่นที่ 6  วันที่ 7  เมษายน  2556  จํานวน 

86 คน 
         3.3 หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลที่สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบอกรับ จํานวน 3 รุ่น 
ดังนี้ 

รุ่นที่ 1  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 จํานวน 
40 คน 

รุ่นที่ 2  วันที่ 6 เมษายน 2556 จํานวน 
38 คน 

รุ่นที่ 3  วันที่ 7 เมษายน 2556 จํานวน 86 คน 

 3 มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร อุปกรณ์
การศึกษาและจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบริการด้าน
กายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในด้านห้องเรียนที่มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ดังนี้ 

1 .  ด้านห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์
การศึกษา มีคอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ อย่างครบถ้วน 
จํานวน 10 ห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ห้องปฏิบัติการศาล
จําลอง ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องประชุมขนาดเล็ก 
และห้องสโมสรนักศึกษา อย่างละ 1 ห้อง(มส.2.5-3-1)  

2. มีการติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้
ส าย  จํ านวน  6 จุ ด  ครอบคลุ มพื้ นที่ ทั้ ง อ าคาร 
(มส. 2.5-3-2 )  

3. มีการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนรวม 
ซึ่งมีส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างครบถ้วน อีก 2 
อาคาร (มส .2.5-3-3) และอาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และห้องปฏิบัติการทางภาษา ในภาพรวมทั่วไปให้กับ
นักศึกษา (มส. 2.5-3-4)  
        4 .  มี สํานักวิทยบริการฯ  จัดให้บริการด้าน
กายภาพที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานัก ศึกษา  จํานวน  6 ห้อง  ในแต่ละห้องมี
เครื่ องมือโสตทัศนวัสดุที่ เอื้ อต่อการเรียนรู้  เ ช่น 
โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์  ไว้บริการผู้สอน นอกจากนี้

มส. 2.5-3-1 ภาพถ่าย
บริการด้านกายภาพ   
ณ อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคม ศาสตร์  

มส. 2.5-3-2 ภาพถ่ายจดุ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย จํานวน    
6 จุด 

มส. 2.5-3-3 ภาพถ่าย
บริการด้านกายภาพ 
ณ อาคาร 12 และ
อาคาร 14 

มส. 2.5-3-4 ภาพถ่าย
บริการด้านกายภาพ  
ณ อาคารศูนยภ์าษา
และคอมพิวเตอร ์

มส. 2.5-3-5 ภาพ
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัตกิารภายใน
สํานักวิทยบริการฯ 
อาคารศูนย์ภาษาและ
ศูนย์คอมพิวเตอร ์

มส. 2.5-3-6 รปูภาพ 
จุดเชื่อมตอ่
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ยังมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
จํานวน 1 ห้อง (มส. 2.5-3-5) มีการติดตั้งจุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตในระบบไร้สาย จํานวน 4 จุด ครอบคลุม
พื้นที่  สํานักฯ เพื่ออํานวยความสะดวกให้นักศึกษา 
สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (มส.2.5-3-6) 

อินเตอร์เน็ตในระบบ 
ไร้สายภายในสํานัก
วิทยบริการฯ จาํนวน 
4 จุด 

 4 มีบริการส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่จําเป็นอื่น ๆ อย่าง
น้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร ์การ
บริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจดัการ
หรือจดับรกิารดา้นอาหาร
และสนามกีฬา 

มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ด้านงานทะเบียนนักศึกษา มีการบริการผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่ออํานวยความสะดวก 
เช่น กําหนดการลงทะเบียนและปฏิทินการศึกษา 
แผนการเรียนนักศึกษา  การตรวจสอบตารางเรียน 
ตารางสอน และตารางสอบ  การตรวจสอบผลการ
เรียน รายงานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
บริการแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ เป็นต้น (มส. 2.5-4-1) 

2. การบริการด้านอนามัยและการรักษาพยาบาล 
มีบริการให้คําปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ การจัดทําแผ่น
พับเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักศึกษาในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ การรณรงค์กําจัดลูกน้ํายุงลายตาม
หอพัก บริการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด วัดความ
ดันโลหิต มีห้องพยาบาลพร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่
ป ระสบอุบั ติ เ หตุหรื อ เจ็ บป่ วย เล็ กๆ  น้อยๆ  ใน
มหาวิทยาลัย (มส. 2.5-4-2) 

3. บริการด้านอาหาร  มีบริการจัดจําหน่าย
อาหารแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ และทางมหาวิทยาลัย
ได้มีการควบคุมดูแลโรงอาหารโดยดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร ความสะอาดของสถานที่อย่างต่อเนื่อง
(มส.2.5-4-3) 

4. ด้านสถานที่ออกกําลังกาย มีศูนย์ส่งเสริมและ
บริการสุขภาพ ซึ่งเป็นสถานที่สําหรับออกกําลังกายใน
รูปแบบของฟิตเนส  มีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา ทั้ง
กีฬาในร่มและกีฬากลางแจ้ง เช่น แอโรบิค เทเบิล
เทนนิส มวย ฟุตซอล แบดมินตัน วอลเล่ย์บอล บาสเก็ต
บอล ตระกร้อ ฟุตบอล เปตอง เทนนิส ให้กับนักศึกษา
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. (มส. 2.5-4-4) 

มส. 2.5-4-1 เว็บไซต์ของ
สํานักส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียนที่
ให้บรกิารด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษา 
ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

มส. 2.5-4-2 ภาพถ่ายการ
บริการด้านอนามัย
และการ
รักษาพยาบาล 

มส. 2.5-4-3 ภาพถ่ายการ
บริการด้านอาหาร 

มส. 2.5-4-4 ภาพถ่ายการ
บริการด้านสถานที่
ออกกําลังกาย 

 5 มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ

มีการดําเนินการในระดับมหาวทิยาลัย ดงันี ้
1. ประปา มหาวิทยาลัยมีการผลิตน้ําประปาไว้ใช้

เองและมีการติดตั้งตู้น้ํ าเย็นสําหรับดื่ม ไว้บริการ

มส. 2.5-5-1 ภาพถ่ายตู้น้ํา
เย็นสําหรับดื่มไว้
บริการนักศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทัง้มีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

นักศึกษาตามอาคารต่างๆ (มส. 2.5-5-1) 
2. ไฟฟ้า มีแสงสว่างภายในอาคารและภายนอก

อาคารท่ีเหมาะสม แสงสว่างภายในห้องเรียนมีค่าความ
ส่องสว่างตามมาตรฐานการวัดค่าความส่องสว่าง และ
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงมีไฟส่องสว่าง
บริเวณถนนภายในและรอบมหาวิทยาลัย เป็นระบบ
เปิดปิดอัตโนมัติ ตั้งแต่เวลา 18.30 น.–06.00 น.(มส. 
2.5-5-2) 

3. การกําจัดขยะ ทั้งภายในอาคารและภายนอก
อาคาร ได้จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่รั่วซึม และ
เทศบาลตําบลนครชุม มีการเก็บขยะไปกําจัดทุกวัน 
(มส. 2.5-5-3) 

4. ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีอุปกรณ์
สําหรับป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ทุกชั้นของอาคาร 
ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด (มส. 2.5-5-4) 

5. ด้านความปลอดภัย มีการจ้างยามเอกชนมา
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง 
แล ะติ ด ตั้ ง ร ะ บบก ล้ อ ง ว ง จ รปิ ด ต า ม จุ ด ต่ า ง ๆ 
(มส.2.5-5-5) 

มส. 2.5-5-2 ภาพถ่าย
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 
แสงสว่างทัง้ภายใน
และภายนอกอาคาร 

มส. 2.5-5-3 ภาพถ่ายการ
กําจัดขยะ ทัง้ภายใน
อาคารและภายนอก
อาคาร 

มส. 2.5-5-4 ภาพถ่าย
เกี่ยวกับระบบและ
อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย 

มส. 2.5-5-5 ภาพถ่าย
เกี่ยวกับการรกัษา
ความปลอดภัย 

 6 มีผลการประเมนิคุณภาพ
ของบริการในขอ้  2– 5 ทุก
ข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

          มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ประเมิน
คุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อ สอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษา 365 คน ช่วงเดือนมกราคม 2556 
ผลการประเมินคุณภาพของการบริการโดยรวมได้
คะแนนเฉล่ีย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับพอใจ
มาก โดยสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ โดยมีผลการ
ประเมินแต่ละข้อ ดังนี้ 
      ข้อ 2 ด้านบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา ได้ค่าเฉล่ีย 4.39 
        ข้อ 3 บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา 
และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย ได้ค่าเฉลี่ย 
4.40 
       ข้อ 4 บริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ  
อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร

มส. 2.5-6-1 รายงานการ
วิจัย เรื่อง คุณภาพการ
ให้บรกิารด้านกายภาพ
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

มส.2.5-6-2 รายงานการ
วิจัย เรื่อง ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อคุณภาพการ
บริการของสํานกัวิทย
บริการฯมหาวทิยาลัย  
ราชภัฏกําแพงเพชร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
และสนามกีฬา ได้ค่าเฉล่ีย 4.30 
       ข้อ  5 ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่าง
น้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมทั้ง มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ได้ค่าเฉล่ีย 4.24 (มส.2.5-6-1) 
       ส่วนการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
สํานักวิทยบริการฯ ได้จัดทําวิจัย เรื่องความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการบริการของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ
พอใจมาก ได้คะแนนเฉล่ีย 4.32 (มส.2.5-6-2) 

 7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพฒันา การ
จัดบรกิารด้านกายภาพ ที่
สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

คณะ ฯ ได้นําผลการประเมินคุณภาพตามข้อ 6 
มาใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ เช่น การ
เพิ่มจุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จากเดิม 
3 จุด เพิ่มเป็น 6 จุด การเพิ่มรายการหนังสือใน
ห้องสมุดกฎหมายให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
(มส. 2.5-7-1 และ มส. 2.5.7-2) 
         การจดับริการระดับมหาวิทยาลัย มกีารนําผล 
การประเมินคุณภาพการให้บริการในข้อ 6 มาพัฒนา 
การจดับรกิารดา้นกายภาพที่สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ ดงันี้ (มส.2.5-7-3) 
      1. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกต่อการจัดการ
เรียนการสอน ห้องปฏิบัติการของอาคารส่วนกลาง
หรืออาคารเรียนรวม    
           ประเด็นที่ 1 อากาศในห้องเรียนร้อนมาก พัด
ลมก็เสีย มีเครื่องปรับอากาศแต่ไม่ให้ใช้ ทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน  
           ผลการดําเนินการ มีการปรับปรุงซ่อมแซม 
พัดลมภายในอาคารเรียนให้ใช้งานได้ปกติ มีระบบ
เครื่องปรับ อากาศติดตั้งภายในตัวอาคารตามความ
เหมาะสมของห้องที่ต้องการใช้งานโดยมีการตั้งอุณหภูมิ
ไม่น้อยกว่า 25 องศาเซลเซียส และให้เปิด-ปิดเวลา 
10.00 น – 12.00 น. และ 13.00 น.– 15.30 น. ตาม

มส. 2.5-7-1 ภาพถ่ายจดุ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย จํานวน  
6 จุด (เอกสารเดียวกับ
เอกสาร มส.2.5-3-2) 

มส. 2.5.7.2 ภาพถ่าย
หนังสือในห้องสมุด
กฎหมายทีจ่ัดหา
เพิ่มเติม 

มส. 2.5-7-3 ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการ
ด้านกายภาพทีส่่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา มหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

มส.2.5-7-4 แผนปฏิบัติ
งานซ่อมบํารงุ 

มส.2.5-7-5 ภาพแสดง
อาคารโรงอาหารข้าง
ตึกอาคาร 12 

มส.2.5-7-6 ผังการตดิตั้ง
แนวเสาไฟฟ้าส่องทาง



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

107

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย และมีการ
ตรวจเช็คล้าง ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วย
น้ํายาเคมีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (เนื่องจากประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง มาตรการ
ประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูปโภค ประกาศเม่ือ
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2552 ตามข้อ 2 การประหยัด
ค่าไฟฟ้า ข้อย่อย 2.5 ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องปรับอากาศ
ในห้องเรียนที่มีจํานวนคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 5 เครื่อง 
ยกเว้นห้องเรียนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และห้องเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้ขอ
อนุญาตใช้เครื่องปรับอากาศในเวลาเรียน และได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมการใช้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแล้ว) 
(มส.2.5-7-4) 
      2. ด้านอาหาร 
           ประเด็นที่ 1 ร้านค้าภายในโรงอาหารมีไม่
เพียงพอต่อนักศึกษาภาคปกติ ปิดเทอมทําให้นักศึกษา
ภาคเสาร์ -อาทิตย์  มีผลกระทบต่อการหาอาหาร
รับประทาน 
           ผลการดําเนินการ มีการดําเนินการจัดหาพื้นที่
สําหรับให้มีการค้าขายอาหารเพิ่มเติมจากเดิมจะมีพื้นที่
เพียงโรงอาหารปัจจุบันจะเพิ่มพื้นที่บริเวณด้านข้าง
อาคาร 12 ซึ่งในขณะน้ีอยู่ในช่วงของการดําเนินงาน
ก่อสร้าง ทั้งนี้ในช่วงปิดภาคเรียนร้านค้าไม่สามารถมา
ขายได้เนื่องจากทางร้านอ้างว่าไม่สามารถขายได้เพราะ
มีนักศึกษามาร้านค้าไม่เพียงพอต่อต้นทุนในการค้าขาย 
(มส.2.5-7-5) 
       3. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัย 
           ประเด็นที่ 1 ควรเพิ่มระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัย  เ ช่น  ระบบไฟฟ้ากลางคืน 
โดยเฉพาะทางด้านหน้าและด้านหลังมหาวิทยาลัยมืด
มากถึงมากที่สุด เพราะอาจเกิดอันตรายต่อนักศึกษาได้   
           ผลการดําเนินงาน มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายนอกอาคาร รวมถึงบริเวณถนนภายใน และรอบ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติ ตั้งแต่เวลา 
18.30น.– 06.00 น. และตั้งเวลาให้ระบบแสงสว่าง 
ดับโคมเว้นโคม เวลา 24.00 น. ตามมาตรการประหยัด 
พลังงานและค่าสาธารณูปโภคของมหาวทิยาลัย     
(มส.2.5-7-6) 

เพื่อความสว่าง 
มส.2.5-7-7 ภาพถ่ายแสดง

จุดตั้งถังขยะแยกตาม
ประเภทสี 

มส.2.5-7-8 ขัน้ตอนการ
ให้บรกิารงานซอ่ม
บํารุงหนว่ยงานไฟฟ้า
และอนุรักษ์พลังงาน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
           ประเด็นที่ 2 การจัดการขยะ อยากให้ทํา
โครงการแยกขยะเพื่อนํามากลับมาใช้ใหม่ เช่น การนํา
ขวดพลาสติก ขวดน้ํา ต่างๆ เก็บแยกไว้ หรือทิ้งตามถัง
ขยะของแต่ละคณะแล้วนําขวดไปขายเพื่อนําเงินกลับมา
ปรับปรุงคณะและมหาลัยฯ 
            ผลการดําเนินการ มีการดําเนินการจัดถังขยะ
แยกประเภทสีตามลักษณะในการทิ้งขยะแต่ละประเภท
เอาไว้ตามจุดต่างๆ โดยทั้งนี้ยังมีการแนะนําให้แก่
บุคลากรที่ทําหน้าที่ประจําอาคารในการแยกขยะของ
อาคารเพื่อนํามารีไซเคิล (มส.2.5-7-7) 
            ประเด็นที่ 3 ควรปรับปรุงการให้บริการเรื่อง
อุปกรณ์ไฟฟ้า พัดลมและเครื่องปรับอากาศ         

    ผลการดําเนินการ มีขั้นตอนการให้บริการ 
โดยให้หน่วยงานย่อยแจ้งความต้องการใช้บริการและ
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการแจ้งซ่อมให้ฝ่ายซ่อมบํารุง
รับทราบ เช่น หลอดไฟขาด พัดลมไม่ทํางาน หรือ
เครื่องปรับอากาศไม่ทําความเย็น ฝ่ายซ่อมบํารุงจะส่ง
เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ป ทํ า ก า ร ซ่ อ ม แ ซ มห ลั ง ไ ด้ รั บ แ จ้ ง 
(มส.2.5-7-8) 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป
7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :   
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: 
 

นายสุชิน  รอดกําเหนิด 
นางสายพิณ  พกิุลทอง กรูุง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นายจิรพงษ์ เทยีนแขก, 
นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์   

โทรศัพท ์: 08-31657809  โทรศัพท์ : 08-41781404, 08-94882081  
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com  
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. คณะและมหาวิทยาลัยมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สามารถสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบ

ออนไลน์ ทําให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลหนังสือใหม่ รวมทั้งรายชื่อหนังสือให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์   

3. การบริการจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรเพิ่มจํานวนทรัพยากรห้องสมุดให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
หนังสือวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และงานวิจัย  

2. ควรบํารุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)  
                - 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
ยอมรับความสามารถท่ีแตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 
โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์ มีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง (มส. 2.6-1-1 และ มส. 2.6-1-2) 

2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ
แจ้งให้ทราบถึงความสําคัญของแนวปฏิบัติในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (มส.2.6-
1-3) 

3. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการในระดับมหาวิทยาลัย หัวข้อ “การจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น เ ป็ น สํ า คั ญ ใ น
ระดับอุดมศึกษา” วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 (มส. 2.6-1-4) 

4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ เช่น  

4 . 1  โ ค ร ง ก า ร ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Management) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2555 ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (มส. 2.6-1-5) 

4 . 2  โ ค ร ง ก า ร ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Management) เรื่อง การเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ 
ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มส. 2.6-1-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง 
แนวปฏิบัติในการ
จัดการเรยีนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สําคัญ 

มส. 2.6-1-2 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 
1230/2555 เรือ่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มส. 2.6-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ครั้งที่ 
3/2555 วันที่ 4 
กรกฎาคม 2555 

มส. 2.6-1-4 รายช่ือ
ผู้เข้าร่วมประชมุเชิง
ปฏิบัติการ “การ
จัดการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ในระดับอดุมศึกษา” 

มส. 2.6-1-5 บนัทึกเชญิ
ประชุมแลกเปล่ียน
ความรู้กิจกรรม KM 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
(มส.2.6-1-6) 

5. ทุกหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชา เช่น จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา เรียนรู้นอกสถานท่ี 
รวมทั้งวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (มส. 2.6-
1-7 ถึง มส. 2.6-1-9) 

6. มีการกําหนดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
สําคัญในแต่ละรายวิชา เพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ (มส. 2.6-1-10) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มส. 2.6-1-6 คําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ KM ปี 2555 

มส. 2.6-1-7 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 
1/2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.1-
3-12)      

มส. 2.6-1-8 แฟ้มรวบ รวม
รายละเอียดของราย 
วิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 2/2555 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 2.1-3-13) 

มส 2.6-1-9 แฟ้มรวบ รวม
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.1-
3-14) 

มส. 2.6-1-10 แฟ้ม
รวบรวมรายงานผล
การดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) ที่
เปิดสอนใน 

       ปกีารศึกษา 2555 

 2 ทุกรายวิชามรีายละเอียด
ของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา ตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อดุมศึกษา
แห่งชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. อาจารย์มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่
จ ะ เ ปิ ดสอน ในแ ต่ ละภาคกา ร ศึ กษา  โ ด ยแจก
รายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนใน
คาบแรกที่พบผู้เรียน (มส. 2.6-2-1 ถึง มส. 2.6-2-3)  

2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา โดยมี
การประเมินทั้งในระหว่างภาคการศึกษาและเมื่อส้ินสุด
ภาคการศึกษา (ยกเว้นรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) (มส.2.6-2-4 ถึง 

มส. 2.6-2-1 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของราย 
วิชา ที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 
1/2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.1-
3-12)      

มส. 2.6-2-2 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของราย 
วิชาที่เปิดสอนใน  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
มส. 2.6-2-5) ภาคการศึกษาที่ 

2/2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.1-
3-13)      

มส 2.6-2-3 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.1-
3-14)   

มส. 2.6-2-4 ใบนําเสนอผล
การเรียนของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2555  

มส. 2.6-2-5 ใบนําเสนอผล
การเรียนของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที ่2/2555 

 3 ทุกหลักสูตรมรีายวิชาที่
ส่งเสริมทกัษะการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

ทุ กห ลั ก สู ตรของคณะมนุ ษ ยศ าสต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้ง
ในและนอกห้องเรียน หรือจากการทําวิจัย และทุก
หลักสูตรมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ มีรายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ รายวิชากฎหมาย
ลักษณะพยาน รายวิชาว่าความและศาลจําลอง  รายวิชา
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักกฎหมาย และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักกฎหมาย นอกจากนี้ โปรแกรมวิชาฯ ยังมีการจัด
กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้นําความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติ
จริง คือ มีการจัดการแข่งขันว่าความศาลจําลอง โดยนํา
ความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาที่เกี่ยวข้องมาใช้ ดังนี้ 

1) วิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับหน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่างๆ 
มารยาท วินัย อุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมาย ซึ่ง
ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องแสดงบทบาทสมมติเป็น
พนักงานอัยการโจทก์ และทนายความของฝ่ายจําเลย  

2) วิชากฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งมีเนื้อหา

มส. 2.6-3-1 แผนการเรียน
ของทุกหลักสูตร 

มส. 2.6-3-2 รายงานผล
การดําเนินการ
แข่งขันว่าความศาล
จําลอง 

มส. 2.6-3-3 มอค.3 และ
มคอ.5 วิชาระบบ
สารสนเทศสําหรับ
การบริหาร ของ 
โปรแกรมวิชา       
รัฐประศาสนศาสตร ์

มส. 2.6-3-4 รายงานวิจยัใน
ชั้นเรียน เรื่อง     
“ผลการจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค
การเรียนแบบรว่มมือ
ที่มีต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เกี่ยวกับลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของ
ศาล ทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟังและ 
ไม่รับฟังพยานหลักฐานหลักเกี่ยวกับพยานความเห็น 
ข้อเท็จจริงที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน ภาระการพิสูจน์ 
ทั้งตาม ป. วิ.แพ่ง และ ป. วิ.อาญา 

3) วิชาการว่าความและศาลจําลอง ซึ่งมีเนื้อหา
เกี่ยวกับทฤษฎีการว่าความ การเตรียมคดี การร่างคําฟ้อง 
การร่างคําให้การ การถามค้าน วิธีแถลงคัดค้านหรือข้อ
ต่อสู้ วิธีซักถามพยาน การถามติง การร่างคําแถลง 
สํานวน หลักสําคัญของกฎหมายทนายความและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ  

4) กฎหมายในส่วนของสาระบัญญัติ เช่น วิชา
กฎหมายลักษณะครอบครัว วิชากฎหมายอาญา เป็นต้น
เช่น การจัดกิจกรรมแข่ งขันว่ าความศาลจํ าลอง 
(มส. 2.6-3-2)  

2. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สั งคมศาสต ร์  ทฤษ ฎี อ ง ค์ ก า รและการบริ ห า ร 
รัฐประศาสนศาสตร์แนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และ
จิตวิทยา  

โดยในรายวิชาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร 
อาจารย์ตรรกพร (ผู้สอน) ได้ใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ 
ร่วมกันคิด (Think - pair - share) และทําเป็นกลุ่ม ทํา
เป็นคู่ และทําคนเดียว (Team - pair - Solo) มาส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายหลังใช้กลยุทธ์จัดการ
เรียนสอนดังกล่าว พบว่า พฤติกรรมของนักศึกษามีความ
กระตือรือร้นมากขึ้น ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานี้
ดีขึ้น โดยมีผลการกระจายของระดับคะแนน (เกรด) B+ 
คิดเป็นร้อยละ 23.53 มากที่สุด เกรด D น้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 1.18 จากจํานวนนักศึกษา 85 คน (มส. 
2.6-3-3 และ มส. 2.6-3-4) 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ และ
เทศบาลตําบลนาแก้ว จังหวัดลําปาง วันที่ 7-8 สิงหาคม 
2555 โดยอาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษานํา
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาสรุปประเด็นและ
วิ เคราะห์  ในรายวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร์ แนว
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา (มส.2.6-3-5 

ความพึงพอใจในการ
เรียนวิชาระบบ
สารสนเทศสําหรับ
การบริหาร ของ
นักศึกษาระดับชั้นปี 
ที่ 3 ภาคเรยีนที่  
1/2555” 

มส. 2.6-3-5 มคอ. 3 และ
มคอ.5 วิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์แนว
มานุษยวทิยา สังคม
วิทยา และจิตวทิยา 

มส. 2.6-3-6 รายงานผล
การดําเนินงาน
โครงการศึกษาดูงาน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เครือข่ายสิทธิผู้ป่วย 
แม่เมาะ เทศบาลตําบล
นาแก้ว จังหวัดลําปาง 

มส. 2.6-3-7 แฟ้มบันทกึ 
 การปฏิบัตใินการ 
 จัดการเรยีนการสอน 
 ที่เนน้ผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

มส. 2.6-3-8 แฟ้ม มคอ.3 
และมคอ.5 ของ
โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์ฯ 

มส. 2.6-3-9 มคอ.3 และ 
มคอ. 5 และรายงาน
ทางวชิาการใน
รายวิชาคติชนวทิยา 

มส. 2.6-3-10 แบบฝึกหัด
ในการออก
ภาคสนามในรายวิชา
ภูมิศาสตร์กายภาพ 

มส. 2.6-3-11 รูปเล่มสรุป
การออกภาคสนาม 
ณ อุทยานแหง่ชาติ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
และ มส.2.6-3-6) 

3. โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีรายวิชา
ดังต่อไปนี้ เช่น รายวิชาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การ
ส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ บรรณานุกรม 
ดรรชนี สาระสังเขปและศัพท์สัมพันธ์ การวิจัยเบื้องต้น
ทางสารสนเทศศาสตร์ บริการสารสนเทศ โปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการจัดการสารสนเทศสารสนเทศทอ้งถิน่ 
การศึกษาเอกเทศด้านสารสนเทศศาสตร์ การสืบค้น
สารสนเทศออนไลน์ ห้องสมุดโรงเรียน การวิเคราะห์
สังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ การวิเคราะห์สังเคราะห์
รายการสารสนเทศ การออกแบบสื่อประสม การจัดการ
เว็บเพจ การจัดการส่ิงพิมพ์ต่อเนื่องฯ ทําให้ผู้เรียนได้
เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และได้ฝึกปฏิบัตินอก
ห้องเรียน เช่น วิชาโปรแกรมสําเร็จรูปการจัดการ
สารสนเทศ การวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 
การวิเคราะห์สังเคราะห์รายการสารสนเทศ นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติการจัดการฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ
ห้องสมุดของหน่วยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ณ 
วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร เป็น
ต้น (มส. 2.6-3-7 และ มส. 2.6-3-8)  

4. โปรแกรมวิชาภาษาไทย มีรายวิชาคติชนวิทยา 
ซึ่งระบุให้นักศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนาม จัดทําเป็น
รายงานตามรูปแบบทางวิชาการ (มส. 2.6-3-9) 

5. หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียนใน
รายวิชา เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ การแปลความหมาย
จากแผนที่ การแปลความหมายจากภาพถ่ายทาง
อากาศ เป็นต้น (มส. 2.6-3-10 ถึง มส. 2.6-3-12) 

สามร้อยยอด จงัหวัด
ประจวบคีรขีันธ ์ใน
วันที่ 16 – 19 
ตุลาคม 2555 

มส. 2.6-3-12 รูปเล่มสรุป
การออกภาคสนาม 
ณ อุทยานแหง่ชาติ    
ดอยอินทนนท์ 
จังหวดัเชียงใหม่    
ในวันที่ 20 – 22 
กุมภาพันธ์ 2556 

 
 

 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร (มส. 2.6-4-1) ดังนี้ 

1 .  โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า นิ ติ ศ า ส ต ร์  ไ ด้ เ ชิ ญ ผู้ มี
ประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอกในกระบวนการ
ยุติธรรมมาเป็นอาจารย์พิเศษ และมีการพานักศึกษาไป
ดูงานพร้อมฟังการบรรยาย ณ เนติบัณฑิตยสภา และ
สภาทนายความ รวมทั้งกําหนดให้นักศึกษาออกฝึก

มส. 2.6-4-1 แฟ้มรวบรวม
หลักฐานการใหผู้้มี
ประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรยีนการ
สอนทุกหลักสูตร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายตามหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม (มส. 2.6-4-2 ถึง มส. 2.6-4-4) 

2. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เชิญ ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนในรายวิชา (มส. 2.6-4-5) ดังต่อไปนี้ คือ 
ราย วิชารั ฐประศาสนศาสตร์ แนวมานุษยวิทยา 
สังคมวิทยา และจิตวิทยา รายวิชาการจัดองค์กรท้องถิ่น 
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น  
       นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมเสริมหลักสูตร เช่น 

1) จัดอบรมคอมพิวเตอร์และงานสารบรรณ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานโดย นางมะลิวัลย์ 
รอดกําเหนิด วันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ ศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ (มส. 2.6-4-6) 

2 )  จั ดอบรม สัมมนา ผู้นํ า ยุ ค ใหม่ หั ว ใ จ
ประชาชน โดย นายฤทธิรงค์ เปรมศรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาบ่อคํา วันที่ 13 ธันวาคม 2555 
(มส. 2.6-4-7) 

3) การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัด
มาตรฐานคอมพิวเตอร์ โดยนายจิระพงษ์ เทียนแขก 
เจ้าหน้าที่ชํานาญการด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 
14, 21 พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 2.6-4-8) 

3 .  โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ภ าษ า ไ ท ย  ไ ด้ เ ชิ ญ ผู้ มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

1) อาจารย์องค์  สุริยะเมฆา จากสถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การจัดระบบความคิดเพื่อการสร้างสรรค์งานเขียน” 
ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารหลักการเขียน การ
เขียนบทความ และการเขียนสารคดี ในวันที่ 19 
ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้อง 3302 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2) อาจารย์ทิพย์อาภา พลอาจ จาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้อบรม “การพัฒนา
ศักยภาพบัณฑิต” ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 
13.00 -15.00 น. ณ ห้อง3207 คณะมนุษยศาสตร์และ

มส. 2.6-4-2 บันทึก
ข้อความ ที่ 
370/2555 เรื่อง   
ขอจ้างอาจารย์พิเศษ
สอนนักศึกษาภาค
ปกต ิ

มส. 2.6-4-3 สรุปโครงการ
ดูงาน ณ สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา 
และสภาทนายความ 

มส. 2.6-4-4 ตารางนิเทศ
นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี 
โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร ์

มส. 2.6-4-5 มคอ. 3 
รายวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร์ แนว
มานุษยวทิยา สังคม
วิทยา และจิตวทิยา, 
การจดัองค์กรทอ้งถิ่น, 
มคอ. 4 รายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ 

มส. 2.6-4-6 รายงานผล
การดําเนินงาน
โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์และงาน
สารบรรณ 

มส. 2.6-4-7 รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
โครงการผู้นํายคุใหม่
หัวใจประชาชน 

มส. 2.6-4-8 รายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน
การอบรมเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบวัด
มาตรฐานคอมพิวเตอร ์

มส. 2.6-4-9 มคอ.3 และ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
สังคมศาสตร์ (มส. 2.6-4-9 ถึง มส. 2.6-4-10) 

4 .  โปรแกรมวิชาภาษาอั งกฤษ  ได้ เ ชิญ ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยเชิญ
วิทยากรจาก โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี มา
บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ในโครงการ 
“ศึกษาดูงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ” 
เ มื่ อ วั น ที่  1 8 -1 9  กุ ม ภ าพั น ธ์  พ .ศ .  2 5 5 6  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ โรงแรมเมธาวลัย 
จ . เพชรบุรี ซึ่ ง เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและ
นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก่อนที่จะ
ประกอบวิชาชีพ (มส.2.6-4-11) 

5. โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้เชิญผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพจากหน่วยงานภายนอกเข้ามา 
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยเชิญ 
นางอุไรวรรณ พรน้อย บรรณารักษ์ดีเด่น จากโรงเรียน 
ตาคลีประชาสรรค์ จ .นครสวรรค์ มาเป็นวิทยากร
บรรยายและสาธิตการจัดค่ายนักอ่านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.
2556 ได้เชิญ และเชิญ น.ส.สุรัตนา พันธุ์บพิตร จาก
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จ.ชัยนาท และ
นายเมฆินทร์ ลิชิตบุญฤทธิ์ มาเป็นวิทยากรอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข้อ “ครูบรรณารักษ์ยุคใหม่ : กิจกรรม
ดี ไอทีเก่ง” ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2555 - 1 
กันยายน 2555 โปรแกรมวิชาร่วมกับสํานักส่งเสริม
วิชาการ ซึ่งทั้งสองกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา ห้องสมุดโรงเรียน และรายวิชาสารสนเทศ
สําหรับเด็กและเยาวชน (มส. 2.6-4-12 และ มส. 2.6-
4-13) 

6. หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ จากการเรียนรู้
และปฏิบัตินอกห้องเรียนในการออกภาคสนามที่
อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในวันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2555 ได้เชิญเจ้าหน้าที่ของ
อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอดให้ความรู้เกี่ยวลักษณะ
ทางกายภาพของอุทยานฯ ทั้งบนบกและในทะเล (มส. 
2.6-4-14) 

มคอ.5 จํานวน 4 วิชา 
ได้แก่ 

       1.วิชาหลักการเขียน  
       2 .วิชาศิลปะการใ ช้

ภาษาเพื่อการส่ือสาร  
       3.วิชาการเขียนสาร

คดี  
        4 . วิ ช า ก า ร เ ขี ย น

บทความ 
มส. 2.6-4-10 หนังสือเชิญ

วิทยากร 
มส. 2.6-4-11 สรุป

โครงการ “ศึกษาดู
งานของนักศึกษา
โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ” 

มส. 2.6-4-12 หนังสือเชิญ
วิทยากร นาง 
อุไรวรรณ พรนอ้ย 

มส. 2.6-4-13 โครงการ
และกําหนดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ” ครู
บรรณารักษ์ยุคใหม่ : 
กิจกรรมดีไอทเีก่ง 

มส. 2.6-4-14 รูปเล่มสรุป
การออกภาคสนาม ณ 
อุทยานแหง่ชาติ     
สามร้อยยอด           
จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ใน
วันที่ 16 – 19 
ตุลาคม 2555 

 5 มีการจดัการเรยีนรู้ทีพ่ัฒนา
จากการวิจยั หรือจาก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ

มส. 2.6-5-1 รายงานการ
วิจัย การประเมินผล
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
กระบวนการจดัการความรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

จัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
ดังนี้ 

1. ทุกโปรแกรมวิชาร่วมกับคณะฯ ในการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยในรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (มส. 2.6-5-1)   

2. ทุกโปรแกรมวิชาร่วมกับคณะฯ ในการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาจากกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการจัดเวทีสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน (มส. 2.6-5-2) โดยอาจารย์
ณัฐพล  บ้านไร่ อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
นําผลจากการประชุมดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์
คุณภาพแบบทดสอบปลายภาควิชาทักษะการรับสาร
ภาษาไทย และวิชาหลักการเขียน หลังส้ินสุดการเรียน
การสอนในปี 2555 (มส. 2.6-5-3 และ มส. 2.6-5-4) 

นอกจากน้ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ยังสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะฯ จัดทํารายงานการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ จัดทํารายงาน
การ วิ จั ย  เ รื่ อ ง  ผลจากการจั ดการ เ รี ยนรู้ ด้ ว ย
กระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กํ าแพงเพชร  อํ า เภอเ มือง  จั งหวัดกํ าแพงเพชร 
(มส. 2.6-5-5) 

2) อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ จัดทํา
รายงานการวิจัย เรื่อง แบบฝึกคัดลําดับขีดตัวอักษรจีน 
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนตัวอักษรจีน : 
กรณีศึกษานักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (5412202) ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2554 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
(มส. 2.6-5-6) 

3) อาจารย์จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ จัดทํา
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
จริยธรรมกับมนุษย์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กํ าแพงเพชร  อํ า เภอเ มือง  จั งหวัดกํ าแพงเพชร 
(มส. 2.6-5-7) 

4) อาจารย์จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ จัดทํา

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 2.6-5-2 สรุปโครงการ
จัดการความรู้ “การ
วดัและการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้”  

มส. 2.6-5-3 สรุปโครงการ
จัดการความรู้ “การ
เขียนโครงร่าง
งานวิจัย” 

มส. 2.6-5-4 วเิคราะห์
คุณภาพแบบทดสอบ
ปลายภาควิชาทักษะ
การรับสารภาษาไทย 
และวิชาหลักการ
เขียน 

มส. 2.6-5-5 รูปเล่ม
รายงานการวิจยั เรื่อง 
ผลจากการจัดการ
เรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่มที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิา
เศรษฐกิจพอเพยีง : 
กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร อําเภอ
เมือง จงัหวดั
กําแพงเพชร 

มส. 2.6-5-6 รูปเล่ม
รายงานการวิจยั เรื่อง 
แบบฝึกคัดลําดับขีด
ตัวอักษรจีน ส่งเสริม
ความสามารถในการ
เขียนตวัอักษรจนี : 
กรณีศึกษานกัศึกษา
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา
จริยธรรมกับมนุษย์ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของมนุษย์ตาม
หลักทิศ 6 ในพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธีสอนแบบ
ไตรสิกขาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1/2556 
(มส. 2.6-5-8) 

5) อาจารย์วิจิตร  ศิริรัตน์ จัดทํารายงานการ
วิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาความจริงของ
ชีวิต เรื่อง มาตรฐานการตัดสินพฤติกรรมของมนุษย์ใน
ทัศนะพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธีสอนแบบไตรสิกขาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1/2555 (มส.2.6-5-9) 

6) อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร จัดทํา
รายงานการวิจัย เรื่อง การแก้ปัญหาการออกเสียงม้วน
ล้ิน “เอ๋อฮว้า” โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
ม้วนล้ิน “เอ๋อฮว้า” กรณีศึกษา : นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจีน (5512205) ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
(มส. 2.6-5-10) 

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล 
จัดทํารายงานการวิจัย เรื่อง การสอนโดยใช้ผังความคิด 
(Mind Map) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
สารสนเทศท้องถิ่น (มส. 2.6-5-11) 

8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกล่ินจันทร์ 
จัดทํารายงานการวิจัย เรื่อง ผลการตัดคะแนนร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา สารสนเทศเพื่อการศึกษา
และการค้นคว้าต่อการส่งผลงานเป็นรายบุคคลของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
(มส. 2.6-5-12) 

9) อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข จัดทํารายงานการ
วิจัย เรื่อง เทคนิคการสอนโดยใช้อักษรภาพส่งเสริม
ทักษะการจําอักษรจีนหมวดร่างกายของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาจีน (มส. 2.6-5-13) 

3. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีการจัดทํา
วิจัยในชั้นเรียน ในรายวิชาระบบสารสนเทศสําหรับการ
บริหาร เรื่อง “ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค
การเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน
วิชาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารของนักศึกษา

โปรแกรมวิชา
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (5412202) 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 
2/2554 คณะ
วิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

มส. 2.6-5-7 รูปเล่ม
รายงานการวิจยั เรื่อง 
ผลจากการจัดการ
เรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่มที่มี
ต่อผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนวิชาจริยธรรมกับ
มนุษย์ : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร อําเภอ
เมือง จงัหวดั
กําแพงเพชร 

มส. 2.6-5-8 รูปเล่ม
รายงานการวิจยั เรื่อง 
ผลการจัดการเรยีนรู้
รายวิชาจริยธรรมกับ
มนุษย์ เรื่อง บทบาท
หน้าที่ของมนุษย์ตาม
หลักทิศ 6 ใน
พระพุทธศาสนาโดย
ใช้วิธีสอนแบบ
ไตรสิกขาที่มีตอ่
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร       
ภาคเรียนที่ 1/2556 

มส. 2.6-5-9 รูปเล่ม
รายงานการวิจยั เรื่อง 
ผลการจัดการเรยีนรู้
รายวิชาความจริงของ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ระดับชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2555” โดยการปรับ
พฤติกรรมการกระตือรือร้น การใฝ่รู้ของผู้เรียน โดยใช้
เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think - pair - 
share) และทําเป็นกลุ่ม ทําเป็นคู่และทําคนเดียว 
(Team - pair - Solo) มาส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนโดยมุ่ ง เน้น ผู้ เรียนเป็นสําคัญ  และทําการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากแบบทดสอบ
กลางภาคและปลายภาค พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชานี้ดีขึ้น โดยมีผลการกระจายของระดับคะแนน 
(เกรด) B+ คิดเป็นร้อยละ 23.53 มากที่สุด เกรด D 
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.18 จากนักศึกษา จํานวน 
85 คน (มส. 2.6-5-14) 

นอกจากนี้ อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม และ
อาจารย์บัญชา   วัฒนาทัศนีย์  ยัง ได้ เป็นตัวแทน
โปรแกรมวิชาฯ ในการเป็นวิทยากรนําเสนอผลการ
จัดทําวิจัยในชั้นเรียน ในงานนําเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัน
พุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมพิกุล (มส. 
2.6-5-15) 

5. หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์มีการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์ความรู้ด้าน
ภูมิศาสตร์สําหรับครูสังคมศึกษา” และนําองค์ความรู้
มาใช้ ในการพัฒนาการเ รียนการสอนในรายวิชา
ภูมิศาสตร์กายภาพ (มส. 2.6-5-16) 

2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา” และนําองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(มส. 2.6-5-17) 

ชีวิต เรือ่ง มาตรฐาน
การตดัสินพฤตกิรรม
ของมนุษยใ์นทศันะ
พระพุทธศาสนาโดย
ใช้วิธีสอนแบบ
ไตรสิกขาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ภาค
เรียนที่ 1/2555 

มส. 2.6-5-10 รูปเล่ม
รายงานการวิจยั เรื่อง 
การแก้ปญัหาการ
ออกเสียงม้วนล้ิน 
“เอ๋อฮว้า” โดยใช้
แบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงมว้นล้ิน 
“เอ๋อฮว้า”กรณศึีกษา 
: นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจีน 
(5512205) ชั้นปีที่ 1 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

มส. 2.6-5-11 รูปเล่ม
รายงานการวิจยั เรื่อง 
การสอนโดยใช้ผัง
ความคิด (Mind 
Map) ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชา
สารสนเทศท้องถิ่น 

มส. 2.6-5-12 รูปเล่ม
รายงานการวิจยั เรื่อง 
ผลการตัดคะแนนร่วม
กิจกรรมการเรยีนรู้
รายวิชาสารสนเทศ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เพื่อการศึกษาและ
การค้นคว้าต่อการ
ส่งผลงานเป็น
รายบุคคลของ
นักศึกษาชั้นปทีี ่1 
ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 

มส. 2.6-5-13 รูปเล่ม
รายงานการวิจยั เรื่อง 
เทคนิคการสอนโดย
ใช้อักษรภาพส่งเสริม
ทักษะการจําอักษร
จีนหมวดร่างกายของ
นักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจีน 

มส. 2.6-5-14 รูปเล่ม
รายงานวิจัยในชั้น
เรียน เรื่อง “ผลการ
จัดการเรยีนแบบใฝ่รู้
ด้วยเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือที่มตี่อ
พฤตกิรรมการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึง
พอใจในการเรียนวิชา
ระบบสารสนเทศ
สําหรับการบริหาร
ของนักศึกษา
ระดับช้ันปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 1/2555” 

มส. 2.6-5-15 หนังสือเชิญ
วิทยากร 

มส. 2.6-5-16 รูปเล่ม
รายงานสรุป 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “องค์
ความรู้ด้านภูมศิาสตร์
สําหรับครูสังคม
ศึกษา” 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
มส. 2.6-5-17 รูปเล่ม

รายงานสรุป โครงการ
อบรมเชงิปฏิบัตกิาร
“การใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา” 

 6 มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทกุรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพงึพอใจแต่
ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เมื่อส้ินภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการ
ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทุก
รายวิชาในระบบออนไลน์ (มส. 2.6-6-1 ถึง มส. 2.6-
6-3) 

 

มส. 2.6-6-1 แฟ้มรวบรวม
แบบสรปุผลประเมิน
การสอน  ในภาค
การศึกษาที ่1/2555 
และสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ

มส. 2.6-6-2 แฟ้มรวบรวม
แบบสรปุผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอ่
คุณภาพการจัดการ
เรยีนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
ในภาคการศึกษาที่ 
2/2555 

มส. 2.6-6-3 รายงานการ
สํารวจความพงึพอใจ
ในการจัดบริการแก่
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 
2555 

 7 มีการพัฒนาหรอืปรับปรงุ
การจดัการเรยีนการสอน 
กลยุทธก์ารสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ้    
ทุกรายวิชาตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กํากับดูแล 
ติดตามวิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชาและ
ภาพรวมของหลักสูตรทุกหลักสูตร  เพื่อวางแผน
ปรับปรุงทุกภาคการศึกษา (มส. 2.6-7-1) 

มส. 2.6-7-1 สรุปรายงาน
การพัฒนาหรือ
ปรับปรงุการจัดการ
เรียนการสอนกลยุทธ์
การสอนฯ โปรแกรม
วิชานิติศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 
2555 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
 

นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์  

โทรศัพท ์: 083-1657809 โทรศัพท์ : 089-4882081 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com  
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 1. ทุกหลักสูตรของคณะ มรีายวิชาที่ส่งเสริมทกัษะการเรียนรูด้้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริงทั้งในและนอกห้องเรียน เชน่ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของทกุหลักสูตร 

2. เมื่อส้ินภาคการศึกษา มหาวทิยาลัยได้จดัใหม้ีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารยใ์นทกุรายวิชาในระบบออนไลน์ 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทัว่ไป 
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 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการสํารวจคุณลักษณะของ

บัณฑิตทีพ่งึประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
อย่างน้อยสําหรบัทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตร ีทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2555 ยังไม่มี เหตุที่ต้อง
ปรับปรุงหลักสูตร  แต่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต เพื่อเก็บเป็น
ข้อมูลสําหรับปรับปรุงหลักสูตรภายในระยะเวลา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้
แจ้งผลการสํารวจให้แต่ละโปรแกรมวิชาทราบเพื่อ
ใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ต่อไป (มส. 
2.7-1-1 และมส. 2.7-1-2) 

มส. 2.7-1-1 รายงานผลการ
สํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตทีพ่งึประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 

มส. 2.7-1-2 บันทึกข้อความ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง     
ขอนําส่งรายงานผลการ
สํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตทีพ่งึประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 

 2 มีการนําผลจากขอ้ 1 มาใช้ใน
การปรับปรงุหลักสูตร การ
จัดการเรยีนการสอน การวัดผล
การ ศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่ส่งเสริมทกัษะ
อาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต 

จากผลการสํารวจที่ได้พบว่า โดยส่วนใหญ่
ผู้ใช้บัณฑิตมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มทักษะ และความรู้
ทางด้านการทําหนังสือราชการและระเบียบงานสาร
บรรณ ระเบียบการปฏิบัติราชการ 
         คณะฯ  จึ ง ได้นํ าผลการ สํารวจที่ ได้ ม า
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรม
สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นักศึกษา
เตรียมความพร้อมและเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน
สารบรรณ เช่นการร่างหนังสือราชการและการพิมพ์
หนังสือราชการที่ถูกต้อง (มส. 2.7-2-1) 

มส. 2.7-2-1 รายงานสรุปกิจกรรม
สัมมนาก่อนฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 3 มีการส่งเสริมสนับสนุน

ทรัพยากรทัง้ด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตคณะฯ และร่วมกัน
วางแผนการจัดหา
งบประมาณ และทรัพยากร
สนับสนุนการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนทีส่่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตอย่าง
เพียงพอ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
หน่วยงานระดับโปรแกรมวิชา ได้มีการวางแผนการ
จัดหางบประมาณทรัพยากรที่ สนับสนุนการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตอย่างเพียงพอ (มส.2.7-3-1 และมส.2.7-3-
2) 

มส. 2.7-3-1 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
2555 

มส. 2.7-3-2 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
2556 

 

 4 มีระบบและกลไกการส่งเสริม
ให้นักศึกษาระดบัปริญญาตรี
และบัณฑิต ศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือทีป่ระชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบ
และกลไกการส่งเสริม ดงันี ้

1. มีการเผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ (มส. 2.7-4-1) 

2. มีการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ให้นักศึกษาได้รับรู้ เช่น คณะ
ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
ที่ เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ให้นักศึกษารับรู้ ผ่านบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะ (มส. 2.7-4-2) 

 3. มีการสนับสนุนให้นักศึกษานําเสนอ
ผลงานทางวิชาการระหว่างสถาบัน เช่น โปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ได้มีการนําเสนอ
ผลงานศิลปะของนักศึกษาระหว่างสถาบันใน
โครงการนิทรรศการศิลปะจากศิลปะนิพนธ์ใน
ระดับประเทศที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ 
ในระหว่างวันที่ 9-28 พฤษภาคม 2556 (มส.2.7-
4-3) 

 

มส. 2.7-4-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง     
แนวทางการส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

มส. 2.7-4-2 ภาพถ่ายส่ือ
ประชาสัมพันธ์       
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 มส. 2.7-4-3 ภาพถ่าย
ผลงานนักศึกษาที่ร่วม
แสดงและเปิดงานที่หอ
ศิลป์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกติต ิ

มส. 2.7-4-4 สูจิบัตรงาน
นิทรรศการศิลปะ
นิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 
2556 ซึ่งระบุผลงาน
ของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป ์

 5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แกน่ักศึกษา

คณะมนุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
ดําเนินการ ดังนี้ 

มส. 2.7-5-1 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาทีจ่ัดโดยสถาบัน 

1. มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (มส. 2.7-5-1 และ 
มส. 2.7-5-2 ) โดย  
         โดยในปีการศึกษา2555 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีการจัดกิจกรรมที่ ส่ ง เสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ดังนี้           
          1.กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2555 เพื่อวางแนวทางและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม (มส. 2.7-5-3) 
           2. กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้อง
ใหม่ (มส. 2.7-5-4) 
           3. กิจกรรมทําบุญตักบาตร/ปัจฉิมนิเทศ/
บายศรีสิริมงคล (มส. 2.7-5-5) 
          นอกจากนี้ ยั งมีการกําหนดเงื่ อนไขให้
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินผลใน
สมุดกิจกรรมนักศึกษา (มส. 2.7-5-6) 

ประจําปีงบประมาณ 
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.7-
3-1)  

มส. 2.7-5-2 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
2556 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.7-
3-2) 

มส. 2.7-5-3 รายงานผลการ
ดํ าเนิ นงานโครงการ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 

มส. 2.7-5-4 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการไหว้
ครูและบายศรี สู่ขวัญ
น้องใหม่ 

มส. 2.7-5-5 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ปัจฉิมนิเทศและบายศรี
สิริมงคล 

มส. 2.7-5-6 สมุดกิจกรรม
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5 
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หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน : 
นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์   

โทรศัพท ์: 083-1657809 โทรศัพท์ : 089-4882081 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม มีการประเมินผลในสมุดกิจกรรมของนักศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดัให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
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 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กําหนด  
แนวปฏิบั ติ ด้ านความประพฤติ ของนั กศึ กษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องกับ 
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่กําหนดให้ 
นักศึกษามีน้ําใจ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และระเบียบวินัย 
ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
(มส.2.8-1-1 และ มส.2.8-1-2) 
  

มส.2.8-1-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง
แนวทางดําเนินการ           
สร้างเสริมคุณธรรม           
จริยธรรมให้นักศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  

มส.2.8-1-2ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่องกําหนด
แนวปฏิบัติด้านความ
ประพฤติของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

 2 มีการถ่ายทอดหรอืเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้ง สถาบัน 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการ
เผยแพร่ ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง กําหนดแนวปฏิบัติด้านความประพฤติของ
นัก ศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์ โดย ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคณะ เพื่อให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
(มส. 2.8-2-1,มส. 2.8-2-2 และ มส. 2.8-2-3) 
      นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงแนว
ปฏิบัติด้านความประพฤติฯ ในการประชุมเปิดภาค
เรียนและคู่มือนัก ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 (มส. 2.8-2-4) 

มส. 2.8-2-1 บันทึก
ข้อความ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง การ 
กําหนดแนวปฏิบัติด้าน
ความประพฤติของ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร ์

มส. 2.8-2-2 ภาพถา่ย 
     การตดิประกาศเพือ่    
    ประชาสัมพันธ ์
มส.  2.8-2-3 เอกสารแสดง 

ประกาศหน้าเว็บไซต์ 
มส. 2.8-2-4 คู่มือนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม

การพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด 
ในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความสําเร็จที่
ชัดเจน 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการ
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่นักศึกษา คือ  
     1 . กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2555 เพื่อวางแนวทางและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม 
     2. กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมต่อต้านยาเสพติดเพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาดําเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ตนสนใจ 
กิจกรรมที่จัดขึ้นมีการกําหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายการ
จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  
      นอกจากนี้กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมของคณะ 
ยังสอดแทรกความรู้ในเรื่องของพิษภัยยาเสพติดให้
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ (มส. 2.8-3-1 
และ มส. 2.8-3-2) 

มส. 2.8-3-1 รายงานสรุปผล
การดําเนินปฐมนิเทศ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555  

มส. 2.8-3-2 รายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการเปิดโลกชุมนุม 
ต่อต้านยาเสพติด 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรอื
กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม
จรยิธรรมของนักศึกษาตามตวั
บ่งชี้และเป้าหมายทีก่ําหนด
ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเปา้หมาย  อย่างนอ้ย
ร้อยละ 90 ของตวับ่งชี ้

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการ
ประเมินผลกิจกรรมการปฐมนิ เทศนัก ศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2555 และกิจกรรมเปิดโลกชุมนุมต่อต้านยาเสพติด ตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นมีผล
การประเมินบรรลุเป้าหมายร้อยละ 90 (มส. 2.8-4-1
และมส. 2.8-4-2  ) 

มส. 2.8-4-1 รายงานสรุปผล
การดําเนินปฐมนิเทศ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 
(เอกสารเดยีวกบั มส.
2.8-3-1) 

มส. 2.8-4-2 รายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการเปิดโลกชุมนุม 
ต่อต้านยาเสพติด 
(เอกสารเดยีวกบั         
มส. 2.8-3-2) 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดบัชาติ 

      นักศึกษาชุมนุมสักทองรักษ์ท้องถ่ิน ซึ่งเป็นชุมนุมใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการชมเชยจาก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย ท่ีนักศึกษาได้
แสดงถึงความมีน้ําใจ เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อโรงเรียนท่ีห่างไกล 
โดยการร่วมกันทาสีรั้ว โรงอาหาร และบริจาคหนังสือ
สําหรับนักเรียนจากในกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา “ค่าย
อาสาพัฒนาเพ่ือน้อง” ของชุมนุมสักทองรักษ์ท้องถ่ิน  

มส. 2.8-5-1 หนังสือที่ ศธ.
4024.184/135 เรื่อง
ขอขอบคุณ จาก
โรงเรียนบ้านคลอง
ปลาสร้อย 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ดร.นิศากร  ประคองชาติ 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน ์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นางสาวปาริชาติ สายจันด ี
นางสาวอรญัญารัตน์  
        ศรีสุพัฒนะกุล 

โทรศัพท ์: 081-8872825 โทรศัพท์ :  080-6851058 
E-mail :  nprakongchati@yahoo.com E-mail :   taal_6@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์มีการกําหนดแนวปฏิบัติด้านความประพฤติของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคณะและมหาวิทยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูลที่ต้องการ จํานวน 

1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ ทัง้หมด(ฉบับ) 272 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน) 334 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 232 
4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 22 
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 185 
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ - 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 15,523.45 

 
คํานวณได้ดังน้ี จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

x 100 
 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 

  
  ร้อยละ =  

)185272(
22)185232(


  x 100  

=  
87

)2247(   x 100   =  79.31 

   คะแนน =  
100

31.79  x 5    =  3.97 

หลักฐาน 
มส. 1-0-1 ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 
 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 79.31 คะแนน 3.97  ร้อยละ 76 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 79.31 

 
คะแนน 3.97 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน :        ด้านคุณภาพบัณฑิต  (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
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หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
: 

นายสุชิน  รอดกําเหนิด 
นางสายพิณ  พกิุลทอง  กรูุง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์
นางขนิษฐา  ศิรริัตน์   

โทรศัพท ์: 083-1657809  โทรศัพท ์: 055-721878  
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : phatchanapha@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  พัฒนาช่องทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งงานให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น 
เช่น ข่าวสารการสมัครงานหน้าเว็ปไซต์คณะ  จดหมายข่าวสําหรับบัณฑิต และศิษย์เก่า เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลของ
แหล่งงานอย่างสม่ําเสมอ 

2.  พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อรองรับบัณฑิตที่จบการศึกษา เช่น การทําบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะและ
ผู้ประกอบการในการรับสมัครนักศึกษาเข้าทํางานภายหลังการจบการศึกษา 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2554 (ปีงบประมาณ 2555) ได้ข้อมูลดังนี้ 

 

ข้อมูลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ข้อมูล 
หน่วยงาน 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท รวม 
จํานวนผู้ที่สําเรจ็การศึกษา 334 21 355 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 278 16 294 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 83.23 76.19 82.82 

 
ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) 

      = 4.06 
 
หลักฐาน  
มส. 2-0-1 รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาปีการศึกษา 2554  
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (,) เป้าหมายปีถัดไป 
ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 4.06 คะแนน 4.06  ค่าเฉล่ีย  4.00 

ข้อมูล ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท รวม 
 S.D.   S.D.  S.D. 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.32 0.62 3.87 0.56 4.10 0.59
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.30 0.64 4.01 0.41 4.16 0.53
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.27 0.65 3.93 0.44 4.10 0.55
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.28 0.60 3.94 0.36 4.11 0.48
5. ด้านทักษะการวิเคราะหต์ัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี 
3.91 0.69 3.88 0.51 3.90 0.60

รวม 4.22 0.64 3.89 0.41 4.06 0.53
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (,) 
ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 4.06 คะแนน 4.06 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด 

นางสายพิณ  พกิุลทอง  กรูุง 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน ์
นางขนิษฐา  ศิรริัตน์   

โทรศัพท ์: 083-1657809  โทรศัพท ์: 055-721878 ตอ่ 3010 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : phatchanapha@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการวางระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าคะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) 23 

จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
(เรือ่ง) (0.25) 

 
- 

จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceedings)  (เรื่อง)  (0.50) 

18 
(9.00) 

จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (Proceedings)  หรือมีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (เรื่อง) (0.75) 

5 
(3.75) 

จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการรับนานาชาติ (เรื่อง)  
(1.00) 

- 

ผลรวมค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 12.75 
 
ตารางแสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่องานวจิัย / การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าคะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนัก 
1 นายดําเนิน เงินทอง 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
ประสิทธิผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอพรานกระต่าย จังหวดักําแพงเพชร / 
เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 16 กุมภาพันธ์ 2555  

0.50 

2 นายธนะศักดิ์ ประยูรพันธ ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้นําท้องถิ่นในการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอําเภอพระต่าย
จังหวดักําแพงเพชร / เผยแพรใ่นการประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดบับัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 
9 มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 16 กุมภาพันธ์ 2555 

0.50 

3 นายบุญส่ง ปัทมพงส์พร 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาเครือข่ายความรว่มมือในการจดับริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาํเภอแม่สอด จงัหวัดตาก/เผยแพร่ใน
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์31 
มกราคม–3 กุมภาพันธ์ 2555 
 

0.50 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่องานวจิัย / การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าคะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนัก 
4 นางสาวจิรวิรรณ์  สําเภอทอง 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
การประเมินโครงการสร้างเครอืข่ายอาสาสมัครคมนาคมปลอดภัย 
จังหวดักําแพงเพชร / เผยแพรใ่นการประชุมทางวิชาการ ครัง้ที่ 50 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555 

0.50 

5 นางสาววิสวาจี  จิตอาร ี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงิานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวดั
กําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555 

0.50 

6 นางสาวอัจฉราภรณ์  ยุคุณธร 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงของครวัเรอืนเกษตรกร ของเทศบาลตําบลปากดง 
จังหวดักําแพงเพชร / เผยแพรใ่นวารสารวิชาการมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   

0.50 

7 โดยนางสาวมัทนา  บํารุงเชือ้ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการดําเนินงานยกระดับกลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลิต
ในอําเภอลานกระบือ จังหวัดกาํแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ราชภัฏวิชาการเพื่อทอ้งถิน่  ครั้งที่ 5 ราชภัฏ
เชียงใหม่ เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชัน” 13 กมุภาพันธ์ 2555 

0.50 

8 ส.ต.ท.เทวิน  โพธิ์ศร ี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การให้บรกิารประชาชนของสถานีตํารวจภูธรโกสัมพีนคร จงัหวัด
กําแพงเพชร/ตพีิมพ์เผยแพรใ่นวารสารกาสะลองคํา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

0.75 

9 นางสาวอัจฉรา  พลคชา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาการจดัการความเส่ียงการบริหารงานพัสดขุอง
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอพรานกระต่าย จงัหวัด
กําแพงเพชร / เผยแพร่ในวารสาร  กาสะลองคํา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

0.75 

10 นางสาวกาญจนา  อยู่ยืน 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ปัจจัยที่มอีิทธพิลต่อการตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวของ
ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดกาํแพงเพชร /ตพีิมพ์
เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555  

0. 50 

11 ร้อยตํารวจเอกธนานพ  
      นิ่มสุวรรณ ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการปฏิบัตงิานสายตรวจ สถานีตํารวจภูธร  เมือง
พิษณุโลก / เผยแพร่ในวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2  
ฉบับที่ 2 ประจาํเดือนมกราคม – มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสรรค์  

0.75 

12 จ.ส.ต.พัฒนา  ดาราเรือง 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานตีํารวจภูธรโกสัมพีนคร 
จังหวดักําแพงเพชร / ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิจยั ปีที่ 3 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555  

0.75 

13 นายญานกร  ธรรมวเิศษ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัตงิานของพนักงานส่วนตําบลองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร / 
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ วิทยาการจดัการวิชาการ ครัง้ที่ 2 

0.50 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่องานวจิัย / การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าคะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนัก 
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14 นายเตชนิธิ  สุวรรณโกศล 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการประกันสังคมเพื่อสิทธิประโยชน์ทดแทนการสร้าง
อาชีพให้แก่บุตรผู้ประกันตน /เผยแพร่ในวารสารประกันสังคม ฉบับ
ที่ 6 เดือน มิถุนายน 2555 สํานักงานประกันสังคมจังหวดั
กําแพงเพชร 

0.50 

15 นางสาวอัจฉรา  กันทะวงค์ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาบทบาทสตรีองค์การบรหิารส่วนตําบล อําเภอเมือง 
จังหวดักําแพงเพชร / เผยแพรใ่นการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ เครอืข่ายบัณฑิตศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 10 วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

0.50 

16 นางสาวอาภากร  ภูมิภูติกุล 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบรหิารส่วนตําบล
วังหามแห อําเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกําแพงเพชร /เผยแพร่ใน
การประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครอืข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 วันที่ 16 
สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

0.50 

17 โดยนายธีรวัฒน ์ ใจกลํ่า 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายใุนเขตตําบลประชาสุขสันต์ 
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร / เผยแพร่ในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขา่ย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 วันที่ 16 
สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

0.50 

18 นายวิโรจน์  ปงิวงค์ษา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การพัฒนาการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวดั
กําแพงเพชร /เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดบัชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ 

0.50 

19 พันจ่าอากาศเอกสมศักดิ์  
       กันสาตร 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีข่องสมาชกิ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร) ในเขตพื้นที่อําเภอ
คลองขลุง จงัหวัดกําแพงเพชร / เผยแพรใ่นการประชุมสัมมนา
วิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือขา่ยบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 วันที่ 16 สิงหาคม 2555  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

0.50 

20 นายชยกร แสงกล้า 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามบทบาทการส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้นําทอ้งถิ่นในอําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ที่ 3 วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2555 ณ บณัฑิตวทิยาลัย หาวทิยาลัยเชียงใหม่  
 

0.50 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่องานวจิัย / การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าคะแนน 
ถ่วง

นํ้าหนัก 
21 นางสาวพวงเพชร จั่นศร ี

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
แนวทางพัฒนาการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลคลองแม่
ลาย อําเภอเมืองกําแพงเพชร จงัหวัดกําแพงเพชร / เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา  ปทีี่ 1 ฉบับที่ 1 ประจาํเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

0.75 

22 นางสาวสุภาพร  รักด ี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางการบรหิารจัดการวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าบ้านเด่นวัว 
อําเภอวังเจ้า จงัหวัดตาก / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการวจิยัรําไพ
พรรณี ครั้งที่ 6 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ
นางเจ้ารําไพพรรณี ครอบ 108 ปี วันที่ 18 ธันวาคาม 2555  

0.50 

23 นางสาวรจนา  แหน่น้ํา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การดําเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดกําแพงเพชร / เผยแพร่
ในการประชุมวชิาการวจิัยรําไพพรรณี ครัง้ที่ 6 เนื่องในวโรกาสคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ครอบ 108 ปี วันที่ 
18 ธันวาคม 2555 

0.50 

รวมทั้งสิ้น 12.75 
 
หมายเหตุ   1. วารสารบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   ISSN 1905-677x 
  2. วารสารกาสะลอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ISSN 1906-3016 
  3. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ISSN 1513-8410 
 
คํานวณได้ดังน้ี ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท 

x 100 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 
 ร้อยละ =  

23
75.12  x 100   =  55.43     

 
 คะแนน  =  

25
43.55  x 5   =  11.09  

   
หลักฐาน  
มส. 3-0-1 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ประจําปี 2555 
มส. 3-0-2 แบบตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ และวารสารการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ  20 ร้อยละ  55.43 คะแนน  5   ร้อยละ  21 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
ร้อยละ  20 ร้อยละ  55.43 คะแนน  5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด 

นางสายพิณ  พกิุลทอง  กรูุง 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์
นางขนิษฐา  ศิรริัตน์  

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท ์: 055-721878 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ ์ (สมศ.) (ดําเนินการใน
ปี 2554) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้
คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
ผลการดําเนินงาน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
คํานวณได้ดังน้ี ผลถ่วงน้ําหนกัของผลงานที่ตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก

x 100 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 
   =  0 
 
   =  

100
0  x 5   = 0 

หลักฐาน 
 - 
 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ..... ร้อยละ..... คะแนน.....  ร้อยละ..... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (,) 
ร้อยละ..... ร้อยละ..... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :  
 

โทรศัพท ์:  โทรศัพท์ :   
E-mail :   E-mail :    

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่14 การพัฒนาคณาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
  
เกณฑ์การพิจารณา 
 
 กําหนดค่านํ้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี ้

ตําแหน่งทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

อาจารย ์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 
   ผลการดําเนินงาน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
รวม ผลรวมถ่วง

นํ้าหนัก 

ค่าดัชนี
คุณภาพ
อาจารย ์

คะแนนที่
ได้ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย ์ 22.5 46.5 6.5 75.5 125.5 

2.03 1.69 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 7 2 9 33.00 

รองศาสตราจารย ์ 1 2 1 4 21.00 

ศาสตราจารย์ - - -   0 

รวม    88.5**

(รวมลาศึกษาต่อ) 179.5 

 
** จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัตงิาน 
    1. อาจารย์ที่ปฏิบัติงานตัง้แต่ 9 เดือนขึ้นไป จํานวน  86 คน  คิดตามเกณฑ์ สกอ. (1 คน=1 คน) ไดเ้ทา่กับ  86 คน 
    2. อาจารย์ทีป่ฏิบัติงานตัง้แต ่6 เดอืนแต่ไม่ถงึ 9 เดอืน จํานวน 5 คน คิดตามเกณฑ์ สกอ. (1 คน=0.5 คน) ไดเ้ท่ากับ 2.5 คน 
 
คํานวณได้ดังน้ี 
 
ค่าดัชนีคุณภาพ ผลรวมถ่วงน้ําหนักอาจารย์ประจําทั้งหมด  

 
 
 

 อาจารย์ประจําทั้งหมด 
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 ค่าดัชนี =  
5.88
50.179   = 2.03 

 

  คะแนน =  
6
03.2  x 5    = 1.69 

 
หลักฐาน  
มส. 14-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2555 
 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ค่าคะแนน 1.80 ค่าดัชนี 2.03 คะแนน 1.69  ค่าคะแนน 1.80 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
ค่าคะแนน 1.80 ค่าดัชนี 2.03 คะแนน 1.69  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด 

นางสายพิณ  พกิุลทอง  กรูุง 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์
นางขนิษฐา  ศิรริัตน์  

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท ์: 055-721878 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอกให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจํานวนเงินทุนการศึกษา การจัดทําโครงการความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนปริญญาเอก  และการเปิดสอนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย หลายๆ สาขา เป็นต้น 
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจํานวนเงิน

ทุนอุดหนุนในการทําผลงานวิชาการ  การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ เป็นต้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

สํารวจความต้องการศึกษาต่อ และทําผลงานทางวิชาการ เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาคณาจารย์ในแต่ละ
บุคคล 
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องค์ประกอบที ่3        กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  1 ข้อ มีการดําเนินการ 

2 ข้อ  หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการจัดบริการให้คําปรึกษา

ทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา ดังนี้ 
      1. ทุกโปรแกรมวิชามีการจัดทําฐานข้อมูล
นักศึกษา เพื่อเก็บประวัตินักศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพ 
ข้อมูลด้านการเรียน ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิด 
ที่สามารถติดต่อได้เมื่อเกิดปัญหา (มส. 3.1-1-1)   
       2. มีการจัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2553 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้แต่ละโปรแกรม
วิชาใช้เป็นแนวทางในการให้คําปรึกษา (มส. 3.1-1-2) 
       3. มีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่
เรียนเพื่อทําหน้าที่ให้ดูแล ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้ง
ในด้านการเรียน  ทุนการศึกษา รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องต่างๆ (มส. 3.1-1-3) 
       4. มีการแ ต่งตั้ งคณะกรรมการ ฝ่ายกิจการ
นัก ศึกษา  และศิลปวัฒนธรรม  เพื่ อทํ าหน้ าที่ ให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษาเพิ่มเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจําหมู่เรียน ทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว
เป็นรายกรณี (มส. 3.1-1-4) 
        5. จัดทําแบบบันทึกการให้คําปรึกษาสําหรับ
นักศึกษาที่มาใช้บริการขอคําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิต (มส. 3.1-1-5)   
       6. มีระบบติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้
คําแนะนําแก่นักศึกษา (มส. 3.1-1-6)  
       7. คณะฯ มีช่องทางให้นักศึกษาได้เข้ามาร้องเรียน 
เสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ผ่านกล่องรับความคิดเห็น 
เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นมาเป็นข้อมูลปรับปรุงการ

มส. 3.1-1-1 แฟ้ม
รวบรวมตัวอย่างการ
จัดเก็บข้อมูล
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส.3.1-1-2 คู่มืออาจารย์
ที่ปรกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และ
สังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 
2553 

มส. 3.1-1-3 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรที ่
673/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารยท์ี่
ปรึกษานักศึกษา 
ภาคปกติ 
(กําแพงเพชร)
ประจําปีการศึกษา 
2555 ระดับคณะ  

มส. 3.1-1-4 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่
004/2555 เรื่อง 
แต่งตั้ง
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ให้บริการ (มส. 3.1-1-7 มส. 3.1-1-8 และ มส. 3.1-
1-9 ) 
         8.มี ก า ร จั ด ตั้ ง ก อ ง ทุ น นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามี
เ งิ นทุ นหมุ น เ วี ย น เ พ่ื อ ใ ช้ ใ นก รณี มี เ ห ตุ จํ า เ ป็ น 
(มส. 3.1-1-10 ) 
        นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
จัดทําคู่มือนักศึกษา เพื่อแนะนําการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
(มส. 3.1-1-11 และ มส. 3.1-1-12) 
 
 
       
 

คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม  

มส. 3.1-1-5 แบบบันทึก
การให้คําปรกึษา
สําหรับนักศึกษาที่มา
ใช้บรกิารขอ
คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิต 

มส. 3.1-1-6 ตัวอย่าง
บันทึกการตดิตามผล
การช่วยเหลือหรือให้
คําแนะนําแก่
นักศึกษา 

มส. 3.1-1-7 ภาพถ่าย
กล่องรับความ
คิดเห็น 

มส. 3.1-1-8 เวบ็ไซต์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์      
http:// 
202.29.15.30/  

มส. 3.1-1-9 ภาพถ่าย
หน้าเฟสบุ๊คคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์     

มส. 3.1-1-10 ตัวอย่าง
คําขอ/สัญญาการ 
ยืมเงินหมุนเวียน 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์      

มส. 3.1-1-11 สรุป
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2555 
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มส.3.1-1-12 คู่มือ

ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 
2555 

 2 มีการจดับรกิารขอ้มูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา 
 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
โดยจัดทํา โปสเตอร์ จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์
สโมสรนักศึกษา รวมถึงจัดให้มีระบบประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารผ่านกลไกสโมสรนักศึกษา ทางโทรทัศน์ 
เว็บไซต์ของคณะฯ เฟสบุ๊คคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และเฟสบุ๊คของแต่ละโปรแกรมวิชาที่เพื่อ
ใช้แลกเปล่ียนข่าวสารและพูดคุยระหว่างอาจารย์ 
นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก ได้เสนอแนะการ
ให้บริการ (มส. 3.1-2-1, มส. 3.1-2-2, มส.3.1-2-3 
และ มส. 3.1-2-4) 

มส. 3.1-2-1 ภาพถ่าย
บอร์ดประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 3.1-2-2 เว็บไซต์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์      
http:// 
202.29.15.30/ 
(เอกสารเดยีวกบั       
มส. 3.1-1-8) 

มส. 3.1-2-3 ภาพถ่าย
หน้าเฟสบุ๊ค คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกบั   
มส. 3.1-1-9) 

มส. 3.1-2-4  ภาพถ่าย
เครื่องรับโทรทศัน์ 
ส่ือประชาสัมพันธ์
ของคณะ  

มส. 3.1-2-5 ภาพถ่าย
หน้าเฟสบุ๊คของ
โปรแกรมวิชาฯ  

 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัด
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น  
        1. คณะมีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็น
แกนกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งใน
และนอกสถาบัน สําหรับให้นักศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม (มส.3.1-3-1) 
        2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะทางวิชาการ
และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่
นักศึกษา (มส.3.1-3-2)                      

มส.3.1-3-1 คําส่ังแต่งตัง้  
คณะกรรมการศูนย์
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส.3.1-3-2 รายงาน
สรุปผลโครงการการ
สัมมนาการเตรยีม
ความพร้อมของ
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         3. มีการจัดตั้งชุมนุมโดยนักศึกษาเพื่อทําจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งทางด้านวิชาการหรือจักกิจกรรม
ทางสังคม (มส.3.1-3-3) 
         4. คณะฯ  มีช่องทางให้นักศึกษาได้ เข้ามา
ร้องเรียน เสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ผ่านกล่องรับ
ความคิดเห็น เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นมาเป็นข้อมูล
ปรับปรุงการให้บริการ (มส.3.1-3-4, มส. 3.1-3-5 
และ มส.3.1-3-6) 
         5 .  มีระบบติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ (มส.3.1-3-7 และ 
มส.3.1-3-8) 

นักศึกษาการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ

มส.3.1-3-3 สรุปผลการ
จัดกิจกรรมชุมนุม
ของนักศึกษา (ชุมนุม
สักทองรกัษท์้องถิ่น) 

มส.3.1-3-4 ภาพถ่าย
กล่องรับความ
คิดเห็น        
(เอกสารเดยีวกบั  
มส.3.1-1-8) 

มส. 3.1-3-5 เว็บไซต์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์      
http:// 
202.29.15.30/  
(เอกสารเดยีวกบั  
มส. 3.1-1-9) 

มส. 3.1-3-6 ภาพถ่าย
หน้าเฟสบุ๊คคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์         
(เอกสารเดยีวกบั
เอกสาร มส.3.1-1-
10) 

มส. 3.1-3-7 ตารางนิเทศ
นักศึกษาฝึกคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 3.1-3-8 ตัวอย่าง
สมุดฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 4 มี ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 
 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
ดังนี้ 
          1. จัดทําเว็บไซต์ เฟสบุ๊คเพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่

มส.3.1-4-1 เวบ็ไซต์ของ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกบั  
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คณะฯ ดําเนินการ และโครงการบริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ รวมทั้งข่าวสารความเคล่ือนไหวของศิษย์เก่า 
นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการเสนอแนะข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการ (มส.3.1-4-1และ มส.3.1-4-2) 
          2. มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน และ
ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน (มส.3.1-4-3) 
           

มส.3.1-1-9) 
มส.3.1-4-2  ภาพถ่าย

หน้าเฟสบุ๊คคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกบั  
มส.3.1-1-10) 

มส.3.1-4-3 ภาพถ่าย
กิจกรรมที่จัดโดย
สมาคมศิษย์เก่า 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ 
ศิษย์เก่า ดังนี้ 
        1.  จัดทําเว็บไซต์ของสมาคมศิษย์ เก่าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
        2. โปรแกรมวิชามีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า เช่น โปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นํา 
ยุคใหม่หัวใจประชาชน  เพื่ อ ส่ง เสริมให้ ศิษย์ เก่ า 
นักศึกษา ผู้นําหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความเป็นผู้นําตามหลัก ธรรมาภิบาลในการ
บริหารท้องถิ่นของตน โปรแกรมวิชานิติศาสตร์จัด
โครงการแข่งขันว่าความศาลจําลอง เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาคดี เป็นต้น 
        3. มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส.3.1-5-1 เว็บไซต์ของ
สมาคมศิษย์เก่า 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์    

มส.3.1-5-2 รายงานสรุป
โครงการผู้นํายคุใหม่
หัวใจประชาชน 

มส.3.1-5-3 โครงการ
แข่งขันว่าความศาล
จําลอง 

มส.3.1-5-4 หนังสือ
จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 
 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการในข้อ 
1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทํา
แบบประเมินคุณภาพของการบริการ ให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การ
บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยมีผลการประเมินเฉล่ียรวม 
เท่ากับ 4.00 ซึ่งสามารถแยกเป็นประเภท  ดังนี้ 
    1. การให้คําปรึกษาทางวิชาฯ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
4.02 

มส.3.1-6-1 สรปุผลการ
ประเมินคุณภาพของ
การบริการแก่
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
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    2. การจัดบริการให้ข้อมูลข่าวสาร มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 3.94 
    3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ 
และวิชาชีพ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.03 (มส.3.1-6-1) 

 7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
ม า ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ใ นก า ร
พัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา 

         คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ
ประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความต้องการของนักศึกษา (มส.3.1-7-1) 

มส.3.1-7-1 รายงานการ
ประชุมฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
7  ข้อ 7  ข้อ คะแนน  5  7  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
7  ข้อ 7  ข้อ คะแนน  5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ดร.นิศากร  ประคองชาติ/  
                            อ.พัจนภา  เพชรรตัน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  
รายงานผลการดําเนินงาน :  / อาจารย์นันทพิฒัน์ เพ็งแดง/  
อาจารยอ์รัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล/ อ.ธวชิน ี ลาลิน 

โทรศัพท ์: 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  nprakongchati@yahoo.com E-mail : nantipad_pengdang@hotmail.com   

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. คณะมีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลขา่วสารอย่างชัดเจน 
2. คณาจารย์และนักศึกษาร่วมทาํกิจกรรมต่างๆกันอย่างพรอ้มเพรียง ทัง้ยังมจีดัตังสมาคมศิษย์เก่าคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ   
มีการดําเนินการ  
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 สถาบันจัดทําแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทกุ
ด้าน 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบที่
เอื้อต่อการส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน ดังนี้ 
     1.คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2555 เพื่อทํา
หน้าที่วางแผนและปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และพันธกิจ
ของคณะ (มส. 3.2-1-1) 
      2. คณะมีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาประจําปี
งบประมาณ 2555 ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ  2555 เพื่อใช้ เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดั บอุ ดม ศึกษา  โดย ได้ มี ก ารกํ าหนดตั ว บ่ ง ช้ี
ความสําเร็จของการจัดกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงแผนในปีการศึกษาต่อไป (มส. 
3.2-1-2 และ มส. 3.2-1-3) 
     3 .  คณะมีการแต่ งตั้ งส โมสร นัก ศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2555 เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะฯ (มส. 3.2-1-4) 
     4 .  คณะมี ก า รจั ดทํ าป ฏิทิ นกิ จกรรม  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2555 เพื่อให้นักศึกษาคณะได้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน (มส. 3.2-1-5) 

มส. 3.2-1-1 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่004/2555 
เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

มส. 3.2-1-2 แผนพัฒนา
นักศึกษาประจาํปี
งบประมาณ 2555 

มส. 3.2-1-3 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ 2555  

มส. 3.2-1-4 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่019/2555 
เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 3.2-1-5 ปฏิทิน
กิจกรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 

 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกิจกรรม
ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา ดังนี้ 
          1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ

มส. 3.2-2-1 สรุปผลการ      
ดําเนินงานโครงการ
อบรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ภายใต้ชื่อโครงการ การ
ฝึกอบรมการประกั น คุณภาพการ ศึ กษา  โ ดย
กระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM.) ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ วันที่ 22 
สิงหาคม 2555(มส.3.2-2-1) 
         2.นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้เข้าร่วมนําเสนอ นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
practice)  หรื อนวั ตกรรม  ( Innovation)  ในการ
นําเสนอความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้
ในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาและหนังส้ัน (Short 
Film) ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา ในวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ.2555 (มส. 3.2-2-2) 

มหาวิทยาลัย โดย
กระบวนการจดัการ
ความรู ้(QA.KM)  

มส. 3.2-2-2 เกียรติบัตรเข้า
ร่วมนําเสนอ โครงการ
นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
(Good  practice) หรือ
นวัตกรรม (Innovation) 
ในการนําเสนอความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใชใ้นการ
ดําเนินกิจกรรมนักศึกษา
และหนังส้ัน (Short 
Film) ส่งเสริม
คุณลักษณะทีด่ขีอง
นักศึกษา ในวันที่        
13 ธันวาคม พ.ศ.2555 

 3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานํา
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไป ใช้ ใ นการจั ดกิ จกรรมที่
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่าง
น้อย 5 ประเภท สําหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ป ร ะ เ ภ ท สํ า ห รั บ ร ะ ดั บ
บัณฑิต ศึกษาจากกิ จกรรม
ต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพ็ญ
ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ รั ก ษ า
ส่ิงแวดล้อม 

-กิ จกรรม เสริ มสร้ า ง
คุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งในทุกกิจกรรม นักศึกษา
เป็นผู้ดําเนินกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่วางแผนจัดทํา
โครงการ ดําเนินโครงการ ติดตามและประเมินผลการ
จัดกิจกรรม และสรุปผลในภาพรวม ภายหลังเสร็จส้ิน
การดําเนินกิจกรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2555 ได้ดําเนิน
กิจกรรม ทั้ง 5 ประเภท ดังนี้      

 1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
2555 (มส. 3.2-3-1) 

- กิจกรรมรับน้องใหม่ (มส. 3.2-3-2) 
- กิจกรรมประชุมเปิดภาคเรียน (มส. 3.2-3-3) 
- กิจกรรมประชุมปิดภาคเรียน (มส. 3.2-3-4) 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมกีฬาสีระหว่างคณะ (มส. 3.2-3-5) 
3.กิ จ ก ร รมบํ า เ พ็ ญประ โ ยชน์ ห รื อ รั ก ษ า

ส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเพื่อน้องๆ 

มส. 3.2-3-1 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 

มส. 3.2-3-2 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการรับ
น้องใหม่ 

มส. 3.2-3-3 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ประชุมเปิดภาคเรียน 

มส. 3.2-3-4 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ประชุมปิดภาคเรียน 

มส. 3.2-3-5 ภาพถ่าย
กจิกรรมกีฬาสีระหว่าง
คณะ 

มส. 3.2-3-6 รายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรมค่ายอาสา
พัฒนาเพื่อน้องๆ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
(มส. 3.2-3-6) 
- กิจกรรมพัฒนาวัดวังยาง (มส. 3.2-3-7) 
- กิจกรรมปันรักสู่ธรรมชาติ (มส. 3.2-3-8) 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่

(มส. 3.2-3-9) 
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร/ปัจฉิมนิเทศ/บายศรี

สิริมงคล (มส. 3.2-3-10) 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
- กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 

(มส. 3.2-3-11) 
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร/ปัจฉิมนิเทศ/บายศรี

สิริมงคล (มส. 3.2-3-12) 
-กิจกรรมของชุมนุมภาษาไทยและวัฒนธรรม

(มส. 3.2-3-13) 

มส. 3.2-3-7 ภาพถ่าย
กิจกรรมพัฒนาวัดวังยาง 

มส. 3.2-3-8 รายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรมปันรักสู่
ธรรมชาต ิ

มส. 3.2-3-9 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการไหว้
ครูและบายศรีสู่ขวัญน้อง
ใหม ่

มส. 3.2-3-10 รายงานผล
การดําเนินงานโครงการ
ปัจฉิมนิเทศและบายศรี
สิริมงคล 

มส. 3.2-3-11 รายงานผล
การดําเนินงานโครงการ
ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ
น้องใหม่ (เอกสาร
เดียวกับ มส.3.2-3-9) 

มส. 3.2-3-12 รายงานผล
การดําเนินงานโครงการ
ปัจฉิมนิเทศและบายศรี  
สิริมงคล (เอกสาร
เดียวกับ มส.3.2-3-10) 

มส. 3.2-3-13 รายงานผล
การดําเนินงานโครงการ
กิจกรรมนกัศึกษา ชุมนุม
ภาษาและวัฒนธรรม 

 4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน   

    ในปีการศึกษา 2555คณะสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบัน ดังต่อไปนี้ 

เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
1.โครงการการฝึกอบรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยกระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM.) 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 (มส.3.2-4-1) 

เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 
1. ส่งนักศึกษาของคณะเข้าร่วมสร้างเครือข่าย

และแลกเปล่ียนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษาและงาน

มส. 3.2-4-1 สรุปผลการ      
ดําเนินงานโครงการ
อบรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย  
โดยกระบวนการจัดการ
ความรู ้(QA.KM) 
(เอกสารเดยีวกบัเอกสาร 
มส. 3.2-2-1)  

มส. 3.2-4-2 หนังสือขอเชิญ
ส่งบุคลากร และนักศึกษา



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

151

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2555  
       2. ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง  (U-Network) 
(มส. 3.2-4-2) 

เข้ารว่มโครงการฯ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การสร้างเครือข่าย
และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

 5 มีการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
        1. มีการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ประจํ า ปีการ ศึกษา  2555  ตามที่ กํ าหนดไว้ ใน
แผนพัฒนานักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2555 (มส. 
3.2-5-1) 
        2. มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนักศึกษา 
เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการทําแผนพัฒนานักศึกษา
ประจําปีงบประมาณ 2556 
 (มส. 3.2-5-2)  

มส. 3.2-5-1 สรุปผลการ 
ดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจาํปี
งบประมาณ 2555 

มส. 3.2-5-2 สรุปผลการ 
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
ของนักศึกษา 

 6 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า
นักศึกษา 

       คณะกรรมการ ฝ่ายกิ จการ นัก ศึกษา  และ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ดําเนินการประชุม
ร่วมกันเพื่อนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการ
จัดกิจกรรมต่างๆ และผลการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปี
งบประมาณ 2555 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ของนักศึกษา มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมของแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
2556 (มส. 3.2-6-1) 

มส. 3.2-6-1 แผนพัฒนา
นักศึกษาประจาํปี
งบประมาณ 2556 

 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
6 ข้อ 6  ข้อ คะแนน  5  6  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
6 ข้อ 6  ข้อ คะแนน  5  
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หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ดร.นิศากร  ประคองชาติ   
                           อ.พัจนภา  เพชรรตัน์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล : อาจารย์นันทพัฒน ์ เพ็งแดง
อาจารยอ์รัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล/อาจารยธ์วชินี  ลาลิน/  
อาจารย์ปาริชาติ  สายจันด ี
รายงานผลการดําเนินงาน :   

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1233 โทรศัพท์ :  055-706555 ต่อ 1117/1236 
E-mail :  nprakongchati@yahoo.com E-mail :   nantipad_pengdang@hotmail.com   
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน 
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง 
3. นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย (สกอ.) 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 7 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกบริหาร

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้บรรลุเปา้หมายตาม
แผนด้านการวิจยัของ
สถาบัน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ
ดังนี้ 

1. คณะฯ มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจัย 
โดยการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์
ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม บรรจุลงในแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะประจําปี 2552-
2555 แผนกลยุทธ์คณะประจําปีงบประมาณ 2556-
2560 (มส . 4.1-1-1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
ประจําปีงบประมาณ 2552-2555 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (มส.4.1-1-2, 
มส. 4.1-1-3) 

2. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจําปี พ.ศ.2555 และ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (มส. 4.1-1-4, มส. 
4.1-1-5) 

3. มีการประกาศนโยบาย กลยุทธ์มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการวิจัย ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2556 (มส.4.1-1-6, 
มส. 4.1-1-7) 

4. มีการประกาศ แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ของคณะฯ พ.ศ. 2555 (มส. 4.1-1-8) 

5. จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ และ
งบประมาณจัดสรรจากแหล่งทุนต่างๆ ประจําปี
งบประมาณ 2555 และ 2556 (มส. 4.1-1-9, มส. 
4.1-1-10) 

6. มีการแจ้งผลและติดตามโดยการทําประกาศ
และบันทึกแจ้ง ผู้ที่ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยหรืองาน

มส. 4.1-1-1 แผน
ยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะ
ประจําปี พ.ศ.2552-
2555 และแผนกล
ยุทธ์คณะประจําปี
งบประมาณ 2556-
2560 

มส. 4.1-1-2 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2552-2555 

มส. 4.1-1-3 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2555  

มส. 4.1-1-4 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่42/ 
2554 เรื่อง “แต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการ
วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี 
พ.ศ.2555” ส่ัง ณ 
วันที่ 30 กรกฎาคม 
2554 

มส. 4.1-1-5 คําส่ังคณะ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
สร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 
พ.ศ. 2556 (มส. 4.1-1-11) 

7 .  มีการพัฒนาบุคลากรในคณะเ พ่ือ เพิ่ ม
ศักยภาพและทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ โดยจัด
กิจกรรมเสวนาวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย และ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 
และจัดอบรมในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 โครงการ
จัดการความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย” (มส. 4.1-1-12) 

8. คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
อบรมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/สัมมนา/
อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ (มส. 4.1-1-13, มส. 
4.1-1-14) 

9.  มีวารสารพิกุลของคณะฯ และวารสารสัก
ทองของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความ
การวิจัย (มส. 4.1-1-15, มส. 4.1-1-16) 

10. มีเกียรติบัตรยกย่องผู้มีผลงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2555 (มส. 4.1-1-17) 

11.  มีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
สถา บันวิ จั ย และพัฒนา  มหาวิ ทยาลั ย ร าช ภัฏ
กําแพงเพชร ในการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยทั้ง
ระบบ ทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจในรูปการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์โครงร่างงานวิจัย ตลอดจน
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ (มส. 4.1-1-18)   

 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่53 / 
2555  เรื่อง “แต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการ
วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2556” ส่ัง ณ วันที่     
19 กันยายน 2555 

มส. 4.1-1-6 ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง “นโยบาย กล
ยุทธ์ มาตรการ 
เป้าหมายและ
แผนงานการวจิยั   
ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2555” ฉบับประกาศ  
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 
2554 

มส. 4.1-1-7 ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง “นโยบาย     
กลยุทธ์ มาตรการ 
เป้าหมายและ
แผนงานการวจิยั  
ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2556” ฉบับประกาศ  
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 
2555 

มส. 4.1-1-8 ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง “แนวทางปฏิบัติ
ในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการอื่นๆ   
ปีพุทธศักราช 2555”
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
11 ตุลาคม 2555 

มส. 4.1-1-9  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และ
ประกาศพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

มส. 4.1-1-10  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 และ
ประกาศพิจารณา 
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

มส. 4.1-1-11 ประกาศ
รายชื่อผู้ไดร้ับ
ทุนอุดหนุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 และ พ.ศ. 
2556  
- บันทึกแจง้ 

     - บันทกึข้อความ
ติดตามการส่งผล
งานวิจัย 

มส. 4.1-1-12 สรุปผล
กิจกรรมเสวนา
วิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย และ
ผลงานวิชาการอื่นๆ 
ในวันพุธที่ 22 
สิงหาคม 2555 และ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
สรุปผลโครงการ
จัดการความรู้ เรื่อง 
“เทคนิคการเขยีน
โครงร่างงานวจิยั” ใน
วันพุธที่ 9 มกราคม 
2556 

มส. 4.1-1-13 ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย
ให้กับอาจารย์ 
ประจําปีการศึกษา 
2555 

มส. 4.1-1-14 
ตารางข้อมูลอาจารยท์ี่
เข้ารว่มกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาอาจารยแ์ละที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาวิชาการ (ตาราง
บันทึก และแบบฟอร์ม
การเข้ารว่มประชุม) 
ประจําปีการศึกษา 
2555 

มส. 4.1-1-15 วารสาร
พิกุล ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 4.1-1-16 วารสารสัก
ทอง ของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

มส. 4.1-1-17 เกียรติบัตร
ผู้มีผลงานวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 

มส. 4.1-1-18  
- เว็บไซต์สถาบนัวิจัย
และพัฒนา 

    - บันทึกเชิญเข้ารว่ม 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
    อบรม 

 2 มีการบูรณาการ
กระบวนการวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ 
บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์นําประสบการณ์
จากงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน และด้านอื่นๆ 
ดังนี้   

งานวิจัย 
-  การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการ

สอน ในรายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน โดยอาจารย์โอกามา 
จ่าแกะ งานวิจัย เรื่อง “ทุนทางสังคมกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบชุนชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเมือง
กําแพงเพชร  อํา เภอเ มืองกําแพงเพชร  จั งหวัด
กําแพงเพชร” (มส. 4.1-2-1) 

-  การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการ
สอน ในรายวิชา “วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” 
ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  โดย 
อาจารย์โอกามา จ่าแกะ งานวิจัย เรื่อง “การวิจัย
พัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น:ทุนทางสังคม
กับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของ
อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล น ค ร ชุ ม  จั ง ห วั ด
กําแพงเพชร”(มส. 4.1-2-2) 

-  การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการ
สอน  ในรายวิชา  “ ฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ  ปี
การศึกษา 2555 และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ปีการศึกษา 2556” ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาต่างๆ 
ในคณะที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 
2555 และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 
2556 โดยอาจารย์โอกามา จ่าแกะ และคณะ งานวิจัย 
เรื่อง “การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ประจําปีการศึกษา 2554(มส.4.1-2-
3) 

- การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการ
สอน  ในรายวิชา  “จริยธรรมกับมนุษย์” ให้กับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาต่างๆ ที่เรียนในรายวิชาพื้นฐาน 
โดยอาจารย์จําเนียนน้อย สิงหะรักษ์ งานวิจัย เรื่อง 
“การนําหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ

มส. 4.1-2-1 งานวิจัย 
เรื่อง “ทุนทางสังคม
กับการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบชุนชนมีส่วน
ร่วมของเทศบาลเมือง
กําแพงเพชร อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร 
จังหวดักําแพงเพชร”
และมคอ.3 

มส. 4.1-2-2 งานวิจัย 
เรื่อง “การวจิัยพัฒนา
ครูของครูด้วยโจทย์
วิจัยทอ้งถิ่น:ทุนทาง
สังคมกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลนครชุม จงัหวัด
กําแพงเพชร” และ 
มคอ.3 

มส. 4.1-2-3 งานวิจัย 
เรื่อง “การประเมินผล
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ประจําปี
การศึกษา 2555” 
โดยอาจารย์โอกามา 
จ่าแกะ และ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยฝึ์ก
ประสบการณ์วชิาชีพ  

มส. 4.1-2-4 งานวิจัย 
เรื่อง “การนําหลัก
ทศพิธราชธรรมมาใช้



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

158

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ทรัพยากรน้ําของชุมชนหนองปิ้งไก่ ตําบลนาบ่อคํา 
อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร” (มส. 4.1-2-4) 

ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าของ
ชุมชนหนองป้ิงไก่ 
ตําบลนาบ่อคํา  
อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร” และ
มคอ.3 

 3  มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวจิัยหรืองานสร้างสรรค์
และให้ความรู้ดา้น
จรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนางานให้การสนับสนุนให้
บุคลากรภายในคณะฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่ างถูกต้อง  โดยคณะ
ดําเนินการ ดังนี้ 

การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ของคณะประจําปี พ.ศ.2552-2555  แผนกลยุทธ์คณะ
ประจําปีงบประมาณ 2556-2560 แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
(มส. 4.1-3-1) 

1. มีการประกาศ แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ของคณะฯ ปีพุทธศักราช 2555 (มส. 
4.1-3-2) 

2. คณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและแนวทางการ
ปฏิบัติ จึงได้จัดทําเอกสารเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยให้คณาจารย์ทุกคนในคณะ โดยอ้างอิง
ข้อมูลจาก สนง.คณะกรรมการวิจั (วช.) (มส.4.1-3-3) 

3. คณะฯ สร้างแรงจูงใจยกย่องเชิดชูเกียรติโดย
การมอบเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
การทําวิจัยจากภายในและองค์การภายนอกที่ได้รับ
การยอมรับทุกปี (มส. 4.1-3-4) 

4. มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม
และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/สัมมนา/อบรม

มส. 4.1-3-1 แผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 4.1-1-1, มส. 
4.1-1-2, มส.4.1-1-3)

มส. 4.1-3-2 ประกาศ 
แนวทางปฏิบัตใินการ
ขอรับทุนอุดหนุน
ทํางานวจิัย งาน
สร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการอื่นๆ  
ปีพุทธศักราช 2555 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
11 ตุลาคม 2555 
(เอกสารเดียวกนักับ    
มส. 4.1-1-8) 

มส. 4.1-3-3  คู่มือ
จรรยาบรรณของ
นักวิจัย และแนวทาง
การปฏิบัต ิ

มส. 4.1-3-4  เกียรติบัตร
ผู้มีผลงานวิจัย
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.4.1-
1-17) 

มส. 4.1-3-5  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปี 2555 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ (มส. 4.1-3-5, มส.4.1-3-6, 
มส. 4.1-3-7, มส. 4.1-3-8)  

5.  ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะเข้าร่วมกิจกรรม
ของสถาบันวิจัย และที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อพัฒนา
ตนเองในด้านงานวิจัย (มส. 4.1-3-9) ดังนี้  
          -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนา
ทักษะการเขียนโครงร่างการวิจัย" ในวันที่ 19 
พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการ
จัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
         -  เข้าร่วมประชุม เรื่อง "โครงการวิจัย Herp" 
ในวันที่ 8 มิถุนายน  2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 
อาคาร 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
          -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนา
ทักษะการเขียนโครงร่างการวิจัย ครั้งที่ 2" ในวันที่ 16 
มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 
ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
         -  เข้าร่วมประชุม เรื่อง "ทุนวิจัยเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง" ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ 
ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
         -  เข้าร่วมประชุม เรื่อง "การจัดการความรู้"  
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 
อาคาร 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
         -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทํา
วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก" ในวันที่ 15-16 สิงหาคม  2555  
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 12 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
         -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นําเสนอ
โครงร่างวิจัย" ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ  
ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 12 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
          -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
เรียนรู้ร่วมกันในการเขียนโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ 
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย"  ในวันที่ 13 
มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 12 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

   -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
เขียนบทความงานวิจัย" ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2556 
ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 12 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

มส. 4.1-1-9) 
มส. 4.1-3-6  โครงการ

งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปี 2556 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 4.1-1-10) 

มส. 4.1-3-7 ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย
ให้กับอาจารย์
ประจําปีการศึกษา 
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ         
มส. 4.1-1-13) 

มส. 4.1-3-8 ตาราง 
ข้อมูลอาจารย์ทีเ่ข้า
ร่วมกจิกรรมเพือ่
พัฒนาอาจารยแ์ละที่
ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาวิชาการ 
(ตารางบันทกึ และ
แบบฟอร์ม การเข้า
ร่วมประชุม) ประจําปี
การศึกษา 2555 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 4.1-1-14) 

มส. 4.1-3-9 บันทึก
ข้อความ และรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมของสถาบันวิจัย 
และมหาวิทยาลัย 

มส. 4.1-3-10 สรุปผล
กิจกรรมเสวนา
วิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย และ
ผลงานวิชาการอื่นๆ 
ในวันพุธที่ 22 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
  -  อบรมทางวิชาการ "การวิจัยทางภาษา" ใน

วันที่ 22 มีนาคม  2556 ณ ห้องประชุมทีปังกรรัศมี
โชติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

6. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ โดยจัดอบรมให้กับ
อาจารย์ในคณะ (มส.4.1-3-10) ดังนี้ 

- ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 จัดกิจกรรม
โครงการเสวนาวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และผลงานวิชาการอ่ืนๆ เพื่อเป็นเวทีให้
คณาจารย์ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
ผลงานวิชาการอื่นๆ รวมทั้งแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ 
อันเกิดจากการศึกษาวิจัยฯ ณ ห้องประชุมพิกุล 
(3208) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

- ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 โครงการจัดการ
ความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” 
ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) อาคารคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์   

อีกทั้ง คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา ในการรับทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยฯ สถาบันวิจัยได้มีการจัดทํา
ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณของนักวิจัยมหาวิทยาลัยฯ 
โดยได้มีการชี้แจงเป็นเอกสารก่อนเซ็นสัญญารับทุน 
และมีการประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบในเว็บไซต์  
(มส. 4.1-3-11) 

สิงหาคม 2555 และ
สรุปผลโครงการ
จัดการความรู้ เรื่อง 
“เทคนิคการเขยีน
โครงร่างงานวจิยั” ใน
วันพุธที่ 9 มกราคม 
2556 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-
1-12) 

มส. 4.1-3-11 จรรยา 
บรรณนักวิจยั และ
สัญญาการรับทนุวิจัย 
เว็บไซต์มหาวทิยาลัย 
(สํานักวทิยบรกิาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 

 4 มีการจดัสรรงบประมาณ
ของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้างโอกาส
ให้นักวิจั ยสามารถผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์โดยคณะฯ ดําเนินการ ดังนี้  

1. คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวนทั้งสิ้น  
151,400 บาท (มส. 4.1-4-1) 

  1) โครงการทุนอุดหนุนการทํางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และผลงานวิชาการอื่นๆ จํานวน 131,400 
บาท โดยแบ่งเป็น   

- ทุ น อุ ด หนุ นทํ า ง า น วิ จั ย / ง า น
สร้างสรรค์ จํานวน 60,000 บาท  

มส. 4.1-4-1 โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ         
มส. 4.1-1-9) 

มส. 4.1-4-2 โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (เอกสาร
เดียวกันกับ         
มส. 4.1-1-10) 

มส. 4.1-4-3 หนังสือ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
-  ทุนอุดหนุนทําวิจัยในช้ันเรียน 

จํานวน 20,000 บาท  
- ทุ นอุ ดหนุ น เ ขี ยนบทความลง

วารสารพิกุล จํานวน 36,000 บาท  
- ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร ทํ า เ อ ก ส า ร

ประกอบการสอน/ เอกสารคําสอน/ตํารา/หนังสือ 
จํานวน 15,000 บาท   

2) โครงการเสวนาวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และงานวิชาการอื่นๆ 
จํานวน 20,000 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวนทั้งสิ้น  
224,000 บาท (มส. 4.1-4-2) 

1) โครงการทุนอุดหนุนการทํางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และผลงานวิชาการอื่นๆ จํานวน 167,000 
บาท โดยแบ่งเป็น   

- ทุ น อุ ด หนุ นทํ า ง า น วิ จั ย / ง า น
สร้างสรรค์ จํานวน 80,000 บาท  

-  ทุนอุดหนุนทําวิจัยในช้ันเรียน 
จํานวน 27000 บาท  

- ทุ นอุ ดหนุ น เ ขี ยนบทความลง
วารสารพิกุล จํานวน 45,000 บาท  

- ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร ทํ า เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน/ เอกสารคําสอน/ตํารา/หนังสือ 
จํานวน 15,000 บาท   

2) โครงการเสวนาวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และงานวิชาการอื่นๆ 
จํานวน 20,000 บาท 

3) งบสนับสนุนจากโครงการหลักสูตร 
รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)  จํานวน  37,000 บาท 

2. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้คณาจารย์เข้า
ร่วมการอบรมของศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (มส. 4.1-4-3) 

3. สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมและจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะ
ด้านการวิจัยให้กับอาจารย์(มส.4.1-4-4,มส.4.1-4-5)  

4. คณะฯ ได้ส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่โดยมีคําส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการพี่เล้ียงนักวิจัยระดับคณะฯ ใน
การให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการวิจัย/การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ

แจ้ง/แบบสํารวจการ
เข้ารว่มกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรูก้าร
วิจัยแห่งชาต ิ

มส. 4.1-4-4  ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย
ให้กับอาจารย์ 
ประจําปีการศึกษา 
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ         
มส. 4.1-1-13) 

มส. 4.1-4-5 ตาราง 
ข้อมูลอาจารย์ทีเ่ข้า
ร่วมกจิกรรมเพือ่
พัฒนาอาจารยแ์ละที่
ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาวิชาการ 
(ตาราง บันทกึ และ
แบบฟอร์ม การเข้า
ร่วมประชุม) (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-
1-14) 

มส. 4.1-4-6  
- คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
038/2555 เรื่อง 
“แต่งตั้ง
คณะกรรมการพี่เล้ียง
นักวิจัยระดับคณะฯ” 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 
2555 
-  สรุปผลโครงการ
การจดัการความรู้ 
เรื่อง “เทคนิคการ
เขียนข้อเสนอ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เสนอขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ (มส. 4.1-4-6) โครงการวิจัย” ใน

วันที่ 9 มกราคม 
2556 

 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวจิัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้
  - ห้องปฏิบัตกิารวิจัยฯ 
หรือหนว่ยวิจยัฯ หรือศูนย์
เครื่องมอื หรอืศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
  - ห้องสมุดหรอืแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
  - ส่ิงอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยฯ  เช่น  
การจดัประชุมวชิาการ   
การจดัแสดงงานสร้างสรรค์  
การจดัให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรอืศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting 
professor) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีปัจจัย
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ดังนี้ 

คณะฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ 
หรือศูนย์ เครื่องมือ  หรือศูนย์ ให้ คําปรึกษา และ
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

คณะฯ ได้ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. มีสํานักงานวิทยาบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นแหล่งค้นคว้าเพื่องานวิจัย เอกสาร  
และตํ าราต่ างๆ  และมีห้อง ค้นคว้าวิทยานิพนธ์  
(มส. 4.1-5-1) 

2.  มีสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีผู้บริหาร และ
พี่เล้ียงวิจัย ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย และเป็น
ห้องสํานักงานเพื่อประสานงานและอํานวยการในภารกิจ
ด้านการวิจัย (มส. 4.1-5-2) 

คณะฯ มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัย มีดังนี้ 

1. ห้องสมุดกฎหมาย โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  
2. ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  
3. ห้อง Study สําหรับอาจารย์  
4. คณะฯ มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ

วิจัยจากฐานข้อมูลงานวิจัยที่สําเร็จแล้วของคณาจารย์
ในคณะผ่านทาง website ของคณะ (มส. 4.1-5-3) 

คณะฯ มีส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ ดังนี้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ห้อง ซึ่งห้อง 
COMPUTER 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 24 
เครื่อง ห้อง COMPUTER 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์  
จํานวน 30 เครื่อง กล้องถ่ายรูป โปรเจ๊คเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 
เครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร อํานวย
ความสะดวกในการค้นคว้าและจัดทําเอกสารการวิจัย
ร่วมกัน (มส. 4.1-5-4) 

2. มีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไปสู่แหล่งค้นคว้า
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่างๆ (มส.4.1-5-5) 

มส. 4.1-5-1 สํานักงาน
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (ภาพประกอบ)   
มส. 4.1-5-2 สถาบันวิจัย

และพัฒนา 
(ภาพประกอบ) 

มส. 4.1-5-3  
- ห้องสมุดกฎหมาย
ศูนย์ GIS, ห้อง 
Study สําหรับ
อาจารย์
(ภาพประกอบ)  
-  เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

มส. 4.1-5-4 ศูนย์
คอมพิวเตอร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(ภาพประกอบ) และ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

มส. 4.1-5-5 เว็บไซต์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
เชื่อมโยงไปยงัแหล่ง
ค้นคว้างานวิจัย 

มส. 4.1-5-6 วารสาร
พิกุล ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์(เอกสาร
เดียวกันกับ          
มส. 4.1-1-15) 

มส. 4.1-5-7 เว็บไซต์
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3.  มีวารสารพิกุลของคณะฯ เพื่อเป็นแหล่ง

เผยแพร่บทความการวิจัย (มส. 4.1-5-6) 
นอกจากนี้คณะฯ ใช้ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือ

การรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ  ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1 .  มี เว็บไซต์มหาวิทยาลัย (หน่วยงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และสํานักงานวิทยาบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ) เชื่อมโยงไปยังแหล่ง
ค้นคว้างานวิจัย (มส. 4.1-5-7) 

2. มีฐานข้อมูลอิ เ ล็กทรอนิกส์ เช่น Digital  
Collection, ProQuest Digital Dissertations, 
ACM Digital Library, H.W. Wilson, Education 
Research Complete, Academic Search Elite, 
Net Library, SpingerLink มหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยผ่าน http://Libweb.kpru.ac.th 
(มส.4.1-5-8) 

3.  มีวารสารสักทองของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
แหล่งเผยแพร่บทความการวิจัย (มส.4.1-5-9) 

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

คณะได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  
1. สนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์เข้าร่วม

การอบรมของศูนย์การเรียนรู้การวิจัย (Research 
zone) ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
(มส. 4.1-5-10)  

2. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานไป
พัฒนาความรู้ ทักษะ โดยการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย และสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรม
และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และทักษะด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ (มส. 4.1-5-11, 
มส. 4.1-4-12) 

3. มีบุคลากรภายในคณะที่มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัยเป็นพี่เล้ียงนักวิจัยให้กับนักวิจัยหน้าใหม่คอย
เป็นที่ปรึกษาและตรวจแก้ไขโครงร่างงานวิจัยให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน (มส. 4.1-5-13) 

4. มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
  1. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

มหาวิทยาลัยเชือ่มโยง
ไปยังแหล่งค้นคว้า
งานวิจัย (สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 

มส. 4.1-5-8 เว็บไซต์
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มส. 4.1-5-9 วารสารสัก
ทอง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 4.1-1-16) 

มส. 4.1-5-10 หนังสือ
แจ้ง/แบบสํารวจการ
เข้ารว่มกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรูก้าร
วิจัยแห่งชาติ (เอกสาร
เดียวกันกับ          
มส.4.1-4-3) 

มส. 4.1-5-11 ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย
ให้กับอาจารย์ 
ประจําปีการศึกษา 
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ         
มส. 4.1-1-13) 

มส. 4.1-5-12 ตาราง 
ข้อมูลอาจารย์ทีเ่ข้า
ร่วมกจิกรรมเพือ่
พัฒนาอาจารยแ์ละที่
ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาวิชาการ 
(ตาราง บันทกึ และ
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ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
การ ศึกษาไท เป  ไต้หวัน  โดย สํานัก ศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(มส.4.1-5-14) 
        2.งานสร้ างสรรค์  “รํ านาฏศิลป์ชุดระบํ า  
ชากังราว” จัดแสดงเผยแพร่ในงาน “Dubai festival 
2013” วันที่ 2-20 มกราคม 2556 ณ เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (UAE) โดยอาจารย์
เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา และอาจารย์อภิญญา  
แซ่ยั้ง พร้อมทีมงาน (มส. 4.1-5-15) 
        3. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน 
ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ ์2556 ณ มหาวิทยาลัย
การดนตรีแหง่ชาติเวียดนาม เมอืงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 4.1-5-16) 
        4. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ในงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 7 
และการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 3 ใน
งานราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-15 
ธั น ว า ค ม  2 5 5 5  โ ด ย อ า จ า ร ย์ เ ย า ว ลั ก ษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษา ผศ.ชัชชัย  พวกดี และคณะ สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (มส. 4.1-5-17) 
    พร้อมกันนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กํ า แ พ ง เ พ ช ร  สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8  แห่ง 
       5. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ในงาน 
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 8 
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์  
เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผศ.ชัชชัย  พวกดี และ
คณะ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (มส. 4.1-5-18) 

แบบฟอร์ม การเข้า
ร่วมประชุม) (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-
1-14) 

มส. 4.1-5-13 บนัทกึ
ข้อความ/คําส่ังคณะ 
เรื่อง แต่งตัง้พี่เล้ียง
นักวิจัย 

มส. 4.1-5-14 รายงาน
สรุปผลโครงการ
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสู่สากล 
ระหว่างวันที่ 20-24 
สิงหาคม 2555 ณ 
มหาวิทยาลัย
การศึกษาไทเป 
ประเทศไต้หวัน  

มส. 4.1-5-15 เอกสาร
การแสดงงาน
สร้างสรรค์ “รํา
นาฏศิลป์ชุดระบํา       
ชากังราว” จัดแสดง
เผยแพร่ในงาน 
“Dubai festival 
2013” วันที่ 2-20 
มกราคม 2556 ณ 
เมืองดูไบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 
(UAE) 

มส. 4.1-5-16 รายงาน
สรุปผลโครงการ
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสู่สากล 
ระหว่างวันที่ 24-28 
กุมภาพันธ์ 2556  ณ 
มหาวิทยาลัยการ
ดนตรีแหง่ชาติ
เวียดนาม เมอืง
ฮานอย ประเทศ
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เวียดนาม  

มส. 4.1-5-17 
กําหนดการในวนัที่ 
12-15 ธันวาคม 
2555  

มส. 4.1-5-18 เอกสาร
การเผยแพร ่

 6 มีการตดิตามและประเมินผล
การสนับสนุนในข้อ 4 และ
ข้อ  5 อย่างครบถ้วนทกุ
ประเด็น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1 .มี ก า รติ ดต ามกา ร ใ ช้ งบประมาณและ
ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณของคณะฯ เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ( X =3.65) 
(มส. 4.1-6-1, มส. 4.1-6-2)    

2. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
พันธกิ จด้ านการวิ จั ยหรื อ งานสร้ า งสรร ค์ตาม  
อัตลักษณ์ของคณะฯ (มส. 4.1-6-2) ดังนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ (โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.19) 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ (โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.47) 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัย ในการวิ จั ยฯ  เ ช่น  ระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ร ะ บบ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
ห้องปฏิบัติการวิจัย (โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.28) 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น  
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) (โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.71) 

สรุปภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.53) 

มส. 4.1-6-1  
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 1/2556 
วันที่ 14 ก.พ.56  
- บันทึกข้อความเบิก
งบสนับสนุนงานวิจัย 

มส. 4.1-6-2 สรุปผลการ
สํารวจความพงึพอใจ
ในการใช้ปัจจัย
สนับสนุนพันธกจิด้าน
การวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และการ
สนับสนุนพันธกจิด้าน
การวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตาม         
อัตลักษณ์ของ     
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 
2555 

 

 7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการ
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการใช้ปัจจัย
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะฯ โดยมีการนําข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
มาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนตามพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ และนําเสนอผลต่อผู้บริหาร และ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (มส. 

มส. 4.1-7-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 
1/2556 วันที่ 20   
ก.พ.56 

มส. 4.1-7-2   
- ระเบียบว่าดว้ยการให้
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
4.1-7-1) 

จากข้อเสนอแนะ คณะฯ ได้มีการดําเนินการ 
ดังนี้ 

1.จากข้อเสนอแนะที่ว่า คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ควรมีการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย เช่น 
การสนับสนุนด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น  ดังนี้ 

   - คณะฯ จัดทําระเบียบว่าด้วยการให้รางวัล
ดีเด่น เผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิชาการ ประจําปี
การศึกษา  ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2555 
เพื่อเป็นแรงจูงใน ให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ  และมีอาจารย์ในคณะ 
จํานวน 2 ท่าน ได้รับรางวัลสําหรับนักวิจัยดีเด่น  โดย
สถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มอบ
รางวัลให้ในงานนิทรรศการวิชาการ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 
13 ธันวาคม 2555  ได้แก่ 1. อาจารย์สุภาสพงษ์ 
รู้ทํ านอง   ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีประสบการณ์ 
ซึ่งคณะฯ พิจารณาจากผู้ที่มีผลงานวิจัยมากที่ สุด 
2. อาจารย์โอกามา จ่าแกะ  ได้รับรางวัลนักวิจัยที่เริ่ม
เรียนรู้ (มส. 4.1-7-2) 

     โดยในปีนี้  คณะได้สนับสนุนงบประมาณให้
อาจารย์ไปเผยแพร่ผลงาวิจัยในหน่วยงานภายนอก  ใน
ระดับประเทศ ดังนี้ 

     - อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน  ได้ เข้าร่วม
นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การถอดองค์ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์และความทรงจําชุมชนเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวชุมชนกรณีชุมชนนครชุม กําแพงเพชร” ใน
การประชุมวิชาการ “ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2555 
ซึ่งจัดโดยสํานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ.
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
             - ผศ.เชวงศักดิ์  เขียวเขิน ดร.วิทยา คามุณี 
ดร .พิษณุ  บุญนิยม  อ .จํา เนียนน้อย   สิงหะรักษ์ 
อ.สุชิน  รอดกําเนิด อ.ฤทธิรงค์  เกาฏีระ อ.วุฒิวัฒน์ 
อนันต์พุฒิเมธ  อ.สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง และ อ.โอกามา 
จ่าแกะ ได้เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัย ในการจัดการ

รางวัลดเีด่น เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
วิชาการ ประจําปี
การศึกษา ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 12 
ตุลาคม 2555 

- เกยีรติบัตรสําหรับ
นักวิจยัดเีด่น   

มส. 4.1-7-3 ร่วมนําเสนอ
ผลงานวิจยั เรือ่ง การ
ถอดองค์ความรูด้้าน
ประวัติศาสตร์และ
ความทรงจําชมุชนเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว
ชุมชน กรณีชมุชน   
นครชุม กาํแพงเพชร  
ในการประชุมวชิาการ 
“ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมปัญญา
ท้องถิน่ : บูรณาการ
องค์ความรู้สู่การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยนื เม่ือวันที่ 9-10 
พฤศจิกายน 2555     
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ประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 1 (The First Higher Education Research 
Promotion Congress; HERP CONGRESS I) วันที่ 
21-23 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก (มส. 4.1-7-3) 

อีกทั้ง คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะฯ เข้า
รับการอบรมสัมมนาทางด้านงานวิจัย การเผยแพร่
ผลงานวิจัย  นําเสนอผลงานวิจัย  รวมทั้ งจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทุกปีการศึกษา และกระตุ้นให้
คณาจารย์ทําผลงานวิจัยมากขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาเล่ือนขั้นและต่อสัญญาจ้างด้วย        

2. จากข้อเสนอแนะท่ี คณะควรเพ่ิมเครื่องมือ
ช่วยในการดําเนินงานวิจัยให้มากขึ้นและทันสมัย เช่น 
กล้องถ่ายรูป โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา ห้อง
คอมพิวเตอร์ นั้น  

คณะฯ ได้นําเสนอของบในการจัดซื้อเครื่องมือ
จากมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ด้วยงบประมาณไม่เพียงพอ 
จึงทําให้ไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ในปีงบประมาณ
ต่อๆ ไป  คณะฯ จะเสนอของบเพื่อซ้ือเครื่องมือช่วยใน
การ ดํ า เนิ น ง านวิ จั ย ให้ ม ากขึ้ น  แต่ ใ นปั จ จุ บั น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับงบสร้าง
อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
หลังใหม่ ซึ่งจะมีห้องวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
อํานวยความสะดวกได้มากขึ้น    

3 .บรรยากาศ ในห้ อ ง สุมดร้ อนทํ า ให้ ไ ม่ มี
บรรยากาศในการอ่านหนังสือ นั้น 

 ปัจจุบันห้องสุมดคณะ ห้องวิชาการคณะ ห้อง
คอมพิวเตอร์ และห้องสนับสนุนการทํางานวิจัย 
ทุกห้องเป็นห้องปรับอากาศแล้ว   

 8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้าง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือจากสภาพปัญหาของ
สังคม เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด (เฉพาะกลุ่ม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ
ดังนี้ 

1 .  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มี
นโยบายและแผนงานด้านการวิจัย โดยการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
และนวัตกรรม บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ของคณะประจําปี พ.ศ.2552-2555 แผนกลยุทธ์คณะ
ประจําปีงบประมาณ 2556-2560 แผนปฏิบัติราชการ 

มส. 4.1-8-1  แผน
ยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะ
ประจําปี พ.ศ.2552-
2555 และแผน      
กลยุทธ์คณะ ประจําปี
งบประมาณ 2556-
2560 (เอกสาร
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ข และ ค2) 4 ปี ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2552-2555 และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
(มส. 4.1-8-1, มส. 4.1-8-2, มส. 4.1-8-3) 

2. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจําปี พ.ศ.2555 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (มส.4.1-8-4, มส.4.1-8-5)  

3. มีการประกาศนโยบายกลยุทธ์มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการวิจัย ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 และ 2556 (มส. 4.1-8-6, 
มส. 4.1-8-7) 

4. มีการประกาศแนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ของคณะฯ ปี พ.ศ.2555 (มส. 4.1-8-8) 

5. จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยและ
งานสร้ างสรรค์ให้แก่บุคลากรภายในคณะ และ
งบประมาณจัดสรรจากแหล่งทุนต่างๆ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 (มส. 4.1-8-9, 
มส. 4.1-8-10) 

6. มีการแจ้งผลและติดตามโดยการทําประกาศ
และบันทึกแจ้งผู้ที่ได้รับทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 (มส. 
4.1-8-11) 

7. มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ โดยจัดกิจกรรมเสวนา
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ
อื่นๆ ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 และจัดอบรมใน
วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 โครงการจัดการความรู้ 
เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” (มส. 
4.1-8-12) 

8. คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
อบรมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/สัมมนา/
อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านการวิจัย และ
งานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ (มส. 4.1-8-13, มส. 
4.1-8-14) 

9. มีวารสารพิกุลของคณะฯ และวารสารสักทอง
ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความการ
วิจัย (มส. 4.1-8-15, มส. 4.1-8-16) 

10 .  มี เ กี ย รติ บั ต รยกย่ อ ง ผู้มี ผล ง านวิ จั ย 

เดียวกันกับ          
มส.4.1-1-1) 

มส. 4.1-8-2  แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2552-2555      
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-2) 

มส. 4.1-8-3  แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ           
มส.4.1-1-3)  

มส. 4.1-8-4  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่42 / 
2554 เรื่อง “แต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการ
วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี  
พ.ศ.2555” ส่ัง ณ 
วันที่ 30 กรกฎาคม 
2554 (เอกสารเดียว 
กับ มส.4.1-1-4) 

มส. 4.1-8-5 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่53 / 
2555  เรื่อง “แต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการ
วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (มส. 4.1-8-17) 

11. มีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
สถา บันวิ จั ย และพัฒนา  มหาวิ ทยาลั ย ร าช ภัฏ
กําแพงเพชร  ในการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยทั้ง
ระบบ ทั้งการสร้างความรู้  ความเข้าใจในรูปการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์โครงร่างงานวิจัย ตลอดจน
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ (มส. 4.1-8-18)   

2556” ส่ัง ณ วันที่     
19 กันยายน 2555 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-5) 

มส. 4.1-8-6 ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง “นโยบายกล
ยุทธ์ มาตรการ
เป้าหมายและ
แผนงานการวจิยั ของ
คณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555” ฉบับประกาศ  
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 
2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ         
มส.4.1-1-6) 

มส. 4.1-8-7 ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง “นโยบายกล
ยุทธ์ มาตรการ 
เป้าหมายและ
แผนงานการวจิยั    
ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2556” ฉบับประกาศ  
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ         
มส.4.1-1-7) 

มส. 4.1-8-8 ประกาศ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง “แนวทางปฏิบัติ
ในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทาํงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และ



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

170

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผลงานวิชาการอื่นๆ ปี
พุทธศักราช 2555” 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
11 ตุลาคม 2555 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-8) 

มส. 4.1-8-9  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และ
ประกาศพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-9) 

มส. 4.1-8-10  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 และ
ประกาศพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-10) 

มส. 4.1-8-11 ประกาศ
รายชื่อผู้ไดร้ับ
ทุนอุดหนุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 และ พ.ศ. 
2556 และบันทึกแจ้ง 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-11) 

มส. 4.1-8-12 สรุปผล
กิจกรรมเสวนา
วิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัย และ
ผลงานวิชาการอื่นๆ 
ในวันพุธที่ 22 
สิงหาคม 2555 และ
สรุปผลโครงการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
จัดการความรู้ เรื่อง 
“เทคนิคการเขยีน
โครงร่างงานวจิยั” ใน
วันพุธที่ 9 มกราคม 
2556 (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-1-
12) 

มส. 4.1-8-13 ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย
ให้กับอาจารย์ ประจํา  
ปีการศึกษา 2555 
(เอกสารเดยีวกบั มส.
4.1-1-13) 

มส. 4.1-8-14 
ตารางข้อมูลอาจารยท์ี่
เข้ารว่มกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาอาจารยแ์ละที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาวิชาการ 
(ตารางบันทกึ และ
แบบฟอร์ม การเข้า
ร่วมประชุม) ประจําปี
การศึกษา 2555   
(เอกสารเดยีวกนักับ   
มส.4.1-1-14) 

มส. 4.1-8-15 วารสาร
พิกุล ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เอกสาร
เดียวกันกับ          
มส.4.1-1-15) 

มส. 4.1-8-16 วารสาร  
สักทอง ของ
มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏกําแพงเพชร 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
มส.4.1-1-16) 

มส. 4.1-8-17 เกียรติบัตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ          
มส.4.1-1-17) 

มส. 4.1-8-18 เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา (เอกสาร
เดียวกันกับ         
มส.4.1-1-18) 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
8 ข้อ 8 ข้อ คะแนน 5  8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
8 ข้อ 8 ข้อ คะแนน 5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :
นางสาวโอกามา จ่าแกะ/อาจารย์ 
ตรรกพร สุขเกษม/นางขนษิฐา ศิริรัตน์ 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180, 087-7399920, 089-6425518 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail : ogama24@hotmail.co.th, vanjun31@hotmail.com  

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1.  คณะมีนโยบายด้านการวิจัยที่ชดัเจน 
2.  คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อจดัสรรทุนอุดหนนุการวจิัยอย่างต่อเนื่อง 
3.  คณะมีวารสารพิกุล เป็นเวทีในการเผยแพร่งานวิจัย 
4.  คณะส่งเสริมการจัดอบรมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปอบรม สัมมนา  อย่างตอ่เนือ่ง 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารย์ในคณะทํางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สนับสนุนให้มีการทํางานวิจัยให้มากขึ้น เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่และการนํางานวิจัยไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 

 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

173

ตัวบ่งชี้ที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทัว่ไป 

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 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกสนับสนุน

การเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิและมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. คณะฯ มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจัย 
โดยการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์
ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม บรรจุลงในแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะฯ ประจําปี 2552-
2555 แผนกลยุทธ์คณะประจําปีงบประมาณ 2556-
2560 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจําปีงบประมาณ 
2552-2555 และแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554  (มส. 4.2-1-1) 

2. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงาน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจําปี พ.ศ.2555 และ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (มส. 4.2-1-2, มส. 
4.2-1-3)  

3. มีการประกาศนโยบายกลยุทธ์มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการวิจัย ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 และ 2556 (มส. 4.2-1-4, 
มส. 4.2-1-5) 

4. มีการประกาศ แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ของคณะฯ (มส. 4.2-1-6) 

5. มีการจัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนทุนการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรภายในคณะ และ
งบประมาณจัดสรรจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ประจําปี
งบประมาณ  2555 และ  2556  (มส .  4.2-1-7, 
มส. 4.2-1-8) 

6. มีงบประมาณพัฒนาบุคลากรสนับสนุน
บุคลากรไปร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/เผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (มส. 4.2-1-9, มส. 
4.2-1-10) 

มส. 4.2-1-1  
- แผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะ
ประจําปี พ.ศ.2552-
2555 

    - แผนกลยุทธ์คณะ
ประจําปีงบประมาณ 
2556-2560 
- แผนปฏิบัติราชการ 4  
ปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552-2555  

     - แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 

มส. 4.2-1-2  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่42/ 
2554  เรื่อง “แต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการวจิัย
และงานสร้างสรรค์ 
ประจําป ี พ.ศ.2555” 
ส่ัง ณ วันที่ 30 
กรกฎาคม 2554 

มส. 4.2-1-3 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่       
53/2555 เรือ่ง 
“แต่งตั้งคณะกรรมการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
7 .  มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด

กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(มส. 4.2-1-11) 

8. คณะมีวารสารพิกุล ที่สามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงาน และนําไปเผยแพร่ตาม
หน่วยงานต่างๆ (มส. 4.2-1-12) 

9. คณะได้นําผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะลง
วารสารสักทองของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวารสาร
เผยแพร่ผลงานวิจัย และมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ผลงาน (มส. 4.2-1-13) 

10. คณะมีเว็บไซต์ของคณะท่ีสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้ (มส. 4.2-1-14) 

11. มีการเผยแพร่งานวิจัยบนเว็บไซต์ สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย (มส.4.2-1-
15) 

1 2 .  มี ก า ร เ ผยแพร่ ผล ง านวิ จั ย และ ง าน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และเผยแพร่ใน
ต่างประเทศ (มส. 4.2-1-16) 

13. มีหน่วยงานแปลภาษาเพ่ือช่วยเหลือและ
แนะนําในการจัดทําต้นฉบับภาษาอังกฤษแก่ผู้เขียน
บทความที่นําไปตีพิมพ์เผยแพร่ (มส. 4.2-1-17) 

พัฒนาระบบและกลไก
การสนับสนุนการผลิต
และเผยแพร่ผลงาน
การวจิัยและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2556” ส่ัง ณ วันที่ 19 
กันยายน 2555 

มส. 4.2-1-4 ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
“นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมาย
และแผนงานการวิจัย 
ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2555” ฉบับประกาศ  
ณ วันที่ 20 ตุลาคม 
2554 

มส. 4.2-1-5 ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
“นโยบาย  กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมาย
และแผนงานการวิจัย 
ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2556” ฉบับประกาศ  
ณ วันที่ 11 ตุลาคม 
2555 

มส. 4.2-1-6 ประกาศ
คณะฯ เรื่อง “แนวทาง
ปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ปี
พุทธศักราช 2555” 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
11 ตุลาคม 2555 
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มส. 4.2-1-7  โครงการ

งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

มส. 4.2-1-8  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

มส. 4.2-1-9 โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 
2556 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส.4.2-1-7, มส.
4.2-1-8) 

มส. 4.2-1-10 ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะ
ด้านการวิจัยใหก้ับ
อาจารย์ ประจําปี
การศึกษา 2555 

มส. 4.2-1-11 สรุปผล
โครงการ และบันทึกขอ
งบประมาณสนบัสนุน 

มส. 4.2-1-12 วารสาร
พิกุล ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 4.2-1-13 วารสารสัก
ทอง ของมหาวทิยาลัย   
ราชภัฏกําแพงเพชร 

มส. 4.2-1-14  เว็บไซต์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 4.2-1-15  เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย (สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 

มส. 4.2-1-16 เอกสารการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
4.2 ข้อ 3)  

มส. 4.2-1-17 หน่วยงาน
ศูนย์ภาษา 
(ภาพประกอบ) และ
วารสารพกิุล 

 2 มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทัว่ไปเข้าใจได ้
และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
และกลไกการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงาน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจําปี พ.ศ.2555 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยทําหน้าที่รวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ 
(มส. 4.2-2-1, มส. 4.2-2-2) 

2. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสาร
พิกุล  ทําหน้าที่ รวบรวม  คัดสรร  วิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ 
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารพิกุล คณะฯ (มส. 4.2-2-3, มส. 
4.1-2-4) 

3. มีการดําเนินการคัดสรร วิ เคราะห์ และ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อใช้
ประโยชน์แก่ ชุมชนและสังคม ของอาจารย์ในคณะ 
เพื่อลงวารสารสักทอง ซึ่งเป็นวารสารท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นผู้ตรวจสอบ (มส. 4.2-2-5) 

4. มีการจัดทํ าประกาศ ผู้รับทุนวิ จั ยคณะ 
(มส. 4.2-2-6) 

5. มีการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้  

6. คณะฯ มีเว็บไซต์ที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ได้ (มส. 4.2-2-7) 

7. มีการเผยแพร่งานวิจัยบนเว็บไซต์ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเว็บไซต์ 
สถาบันวิจัยพัฒนาของมหาวิทยาลัย (มส. 4.2-2-8) 

มส. 4.2-2-1  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่42 / 
2554  เรื่อง “แต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงาน  การ
วิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
ประจําป ี พ.ศ.2555” 
ส่ัง ณ วันที่ 30 
กรกฎาคม 2554 

     (เอกสารเดยีวกันกับ 
มส.4.2-1-2) 

มส. 4.2-2-2 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่53 / 
2555 เรื่อง “แต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการวจิัย
และงานสร้างสรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556” ส่ัง ณ 
วันที่ 19 กันยายน 
2555 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส.4.2-1-3) 
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มส. 4.2-2-3 คําส่ังคณะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
902/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการจัดทาํ
วารสารพกิุล คณะฯ  
ส่ัง ณ วันที่ 19 
สิงหาคม 2553 และ 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ที่ 
1266/2553 ส่ัง ณ 

    วันที่ 9 พฤศจิกายน 
2553     

มส. 4.2-2-4 วารสารพกิุล 
ของคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.2-1-12) 

มส. 4.2-2-5 วารสารสัก
ทอง ของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.2-1-13) 

มส. 4.2-2-6 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
รายช่ือผู้ไดร้ับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 และ 2556 

มส. 4.2-2-7 เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และ
เอกสารการเผยแพร่
ผลงานวิจัย  

มส. 4.2-2-8 เวบ็ไซต์
มหาวิทยาลัย (สํานัก
วิทยบริการและ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา) (เอกสาร
เดียวกันกับ            
มส.4.2-1-15)  

 3 มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
การเผยแพร่งานวิจัยในวารสาร 

       1. เผยแพร่ ผลงานวิจัย เรื่อง การถอดองค์ความรู้
ด้านประวัติศาสตร์และความทรงจําชุมชนเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวชุมชนกรณีชุมชนนครชุม กําแพงเพชร 
อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน  ในการประชุมวิชาการ 
“ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปัญญาท้องถิ่น : 
บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2555  ซึ่งจัดโดยสํานัก
บริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  สกอ .ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มส. 4.2-3-1) 
         2. เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง The use of 
English language learning strategies by Thai 
government university freshmen. Silpakorn 
Educational Research Journal, 4(1), (January – 
June 2012), p.59-76. (วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร) โดย  
ดร.นิศากร ประคองชาติ (มส. 4.2-3-2) 
         3. เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง The use of 
language learning strategies in English 
learning contexts. Journal of Humanities and 
Social Sciences, Khon Kaen University, 29(1), 
(January – April 2012), p. 63-76. (วารสาร
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โดยดร.นิศากร ประคองชาติ 
(มส. 4.2-3-3) 

การเผยแพร่งานวิจัยในแหล่งข้อมูลต่างๆ  
        1 .  อาจารย์ ในคณะ  ไดแก่  ผศ . เชวงศักดิ์  
เขียวเขิน ดร .วิทยา คามุณี  ดร .พิษณุ  บุญนิยม  

มส. 4.2-3-1 เอกสารการ 
เผยแพร่ ผลงานวิจัย 
เรือ่ง การถอดองค์
ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์และ
ความทรงจําชมุชนเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว
ชุมชนกรณีชุมชน    
นครชุม กาํแพงเพชร 
อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน

มส. 4.2-3-2 วารสาร
ศิลปากรศึกษาศาสตร์
วิจัย มหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

มส. 4.2-3-3 วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มส. 4.2-3-4 เอกสารการ
นําเสนอผลงานวิจัย ใน
การจดัการประชุม
ใหญ่โครงการส่งเสริม
การวจิัยในอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 1 โดยความ
ร่วมมือของ 70 
มหาวิทยาลัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จงัหวัด
พิษณุโลก 

มส. 4.2-3-5 หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
งานวิจัยจากหน่วยงาน
ต่างๆ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
อ.จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์  อ.สุชิน  รอดกําเนิด  
อ .ฤทธิรงค์  เกาฏีระ อ .วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ  
อ.สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง และ อ.โอกามา  จ่าแกะ ได้
เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการจัดการประชุมใหญ่
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (The 
First Higher Education Research Promotion 
Congress; HERP CONGRESS I) วันที่ 21-23 
มกราคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก (มส. 4.2-3-4) 

2. เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบลประชา
สุขสันต์ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร  โดย
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ และคณะ 
มอบข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนตําบลประชาสุขสันต์ 
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร นําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์   
        3. เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง ศึกษาหลักสามัคคี
ธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท  โดย อาจารย์
จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์  มอบข้อมูลใหอ้งค์การ
บริการส่วนตําบลปางตาไว  จังหวัดกําแพงเพชร      
นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
        4. เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง  การวิเคราะห์
จุดภาพความรอ้นและพื้นที่เส่ียงภัยต่อการเกดิไฟป่า
ใสพื้นที่จงัหวดักําแพงเพชร โดยอาจารย์สุภาสพงษ์   
รู้ทํานอง มอบขอ้มูลให้สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จงัหวัดกําแพงเพชร นําผลงานวิจยัไปใช้
ประโยชน์  
        5.  เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้คําศัพท์
ภาษาจีนที่นิยมจํานวน จํานวน 500 คํา ส่งเสรมิ
ความสามารถด้านการจําคําศัพท์ภาษาจีนของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  โดยอาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง กูรงุ  
มอบข้อมูลให้โรงเรยีนคลอง ขลุงราษฎร์รงัสรรค์ 
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร  นําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน ์

6. เผยแพร่รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบลจันทิ
มา อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร โดย

 มส. 4.2-3-6 รายงาน
สรุปผลโครงการ
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสู่สากล 
ระหว่างวันที่ 20-24 
สิงหาคม 2555 ณ 
มหาวิทยาลัยการศึกษา
ไทเป ประเทศไตหวัน  

มส. 4.2-3-7 เอกสารการ
แสดงงานสร้างสรรค์ 
“รํานาฏศิลป์ชุดระบํา   
ชากังราว” จัดแสดง
เผยแพร่ในงาน 
“Dubai festival 
2013” วันที่ 2-20 
มกราคม 2556 ณ 
เมืองดูไบ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 
(UAE) 

มส. 4.2-3-8 รายงาน
สรุปผลโครงการ
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสู่สากล 
ระหว่างวันที่ 24-28 
กุมภาพันธ์ 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยการดนตรี
แห่งชาติเวยีดนาม 
เมืองฮานอย ประเทศ
เวียดนาม  

มส. 4.2-3-9 กาํหนดการ
ในวันที่ 12-15 
ธันวาคม 2555 

มส. 4.2-3-10 เอกสาร
การเผยแพร ่
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฎีระและคณะ มอบข้อมูลให้
องค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา อําเภอลานกระบือ 
จังหวัดกําแพงเพชร นําไปใช้ประโยชน์ (มส.4.2-3-5) 

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค ์
 1. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
การศึกษาไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสํานักศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ร่ ว ม กั บ คณะม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (มส. 4.2-3-6) 
        2.งานสร้างสรรค์ “รํานาฏศิลป์ชุดระบําชากัง
ราว” จัดแสดงเผยแพร่ในงาน “Dubai festival 
2013” วันที่ 2-20 มกราคม 2556 ณ เมืองดูไบ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (UAE) โดยอาจารย์
เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา และอาจารย์อภิญญา  
แซ่ยั้ง พร้อมทีมงาน (มส.4.2-3-7) 
        3. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยการดนตรีแห่งชาติเวียดนาม เมือง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสํานักศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ร่ ว ม กั บ คณะม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (มส. 4.2-3-8) 
       4. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ในงาน
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 7 
และการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 3 ใน
งานราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-15 
ธันวาคม 2555 โดยอาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์
หรรษา ผศ.ชัชชัย  พวกดี และคณะ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (มส. 4.1-3-9) 
    พร้อมกันนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กํ า แพ ง เ พ ช ร   สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒน ธ ร ร ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8  แห่ง 
       5. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ในงาน 
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 8 
ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาจารย์  
เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ผศ.ชัชชัย พวกดี  
และคณะ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม(มส. 4.1-3-10) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการนําผลงานงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จรงิ
จากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ดังนี้ 

งานวิจัย 
1.  งานวิจัย เรื่อง การประเมินความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบลประชาสุข
สันต์ อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร โดย  
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ และคณะ  
        หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ คือ องค์การ
บริหารส่วนตําบลประชาสุขสันต์ อําเภอลานกระบือ 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 2. งานวิจัย เรื่อง  ศึกษาหลักสามัคคีธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท  โดยอาจารย์จําเนียนน้อย  
สิงหะรักษ์ 
         หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ คือ องค์การ
บริหารส่วนตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดกําแพงเพชร 
       3. งานวิจัย เรื่อง  การวิเคราะห์จุดภาพความ
ร้อนและพื้นที่เส่ียงภัยต่อการเกิดไฟป่าใสพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร โดยอาจารย์สุภาสพงษ์   รู้ทํานอง 
       หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ คือ สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกําแพงเพชร 

4. งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้คําศัพท์ภาษาจีนที่
นิยมจํานวน จํานวน 500 คํา ส่งเสริมความสามารถ
ด้านการจําคําศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย
อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง 

หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ คือ โรงเรียน
คลอง ขลุงราษฎร์รังสรรค์ อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร 

5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา อําเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร โดยอาจารย์ฤทธิรงค์ 
เกาฎีระและคณะ 

หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ คือ องค์การ
บริหารส่วนตําบลจันทิมา อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร(มส. 4.2-4-1) 

 

มส. 4.2-4-1 หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์และ
หนังสือรับรองจาก
หน่วยงาน (เอกสาร
เดียวกับ มส. 4.2-3-5) 

มส. 4.2-4-2 รายงาน
สรุปผลโครงการ/
วุฒิบัตร 
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       งานสร้างสรรค์ 
       1. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล 
ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย
การ ศึกษาไทเป  ไต้หวัน  โดย สํานัก ศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ร่ ว ม กั บ คณะม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (มส. 4.2-4-2)  

 5 มีระบบและกลไกเพื่อชว่ย
ในการคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบ ที่
กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการ ดังนี้ 

มีการจัดทําระบบกลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิ โดย
คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และคณาจารย์ในคณะฯ  เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ดําเนินการจดแจ้งลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมผลงานของคณาจารย์
ดําเนินการจดแจ้งลิขสิทธิ์ในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
คณาจารย์ในคณะฯ ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง การ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ วันที่ 27 
พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 12 
(มส. 4.2-5-1) 

มส. 4.2-5-1 เอกสาร
เกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิ และบันทึก
ข้อความเชิญอบรม 

 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รายงาน

ผลการดําเนินงาน : 
นางสาวโอกามา จ่าแกะ/ 
นางสาวตรรกพร สุขเกษม/  
นางขนิษฐา ศิรริัตน์ และคณะ 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180, 087-7399920, 089-6425518 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   ogama24@hotmail.co.th   vanjun31@hotmail.com  

sirirat_n1@hotmail.com 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. คณะมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัสรรทนุอุดหนุนการวจิัยและงานสร้างสรรค์อย่างตอ่เนื่อง 
2. คณะมีวารสารพิกุล และเวบ็ไซต์เป็นเวทีในการเผยแพร่งานวิจัย 
3. คณะมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ใหก้ับหน่วยงานภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกบัองค์กรภายนอกให้กว้างขวางในการนําผลงานการวิจัยและงาน 

     สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน ์
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ตัวบ่งชี้ที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน :โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 

1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 
 
คํานวณตามสูตรได้ดังน้ี 
 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 
 
 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯ =                        
 

= 
5.84
525,286,2             

          
                      =  27,059.47   
  

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =                =   
000,25

47.059,27 x 5 

 
  
      =    5.41 คะแนน        
    
เอกสารหลักฐาน 

มส. 4.3-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2555 
มส. 4.3-0-2 สรุปทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2555 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  จากภายในและภายนอก       x 5 

    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
25,000 บาท/คน 27,059.47  

บาท/คน 
5.00 คะแนน  25,000 บาท/คน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
25,000 บาท/คน 27,059.47  บาท/คน 5.00 คะแนน     

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน : 
นางสาวโอกามา จ่าแกะ/ 
นางสาวตรรกพร สุขเกษม/  
นางขนิษฐา ศิรริัตน์ และคณะ 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180, 087-7399920, 089-6425518 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   ogama24@hotmail.co.th   

vanjun31@hotmail.com 
sirirat_n1@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการ
สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ และส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ข้ารว่มอบรม ประชุม สัมมนา ทางด้าน
งานวิจัยเพื่อพฒันาตนเอง 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5    งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  
ดังนี้  

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลการดําเนินงาน 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ ประจําปี 2555 รวมทั้งส้ิน 88.5 คน โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2555 มีผลการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ จํานวน 12 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 13.56 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลําดับ
ที ่ ชื่อเร่ืองวิจยั/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวจิัย ค่านํ้าหนัก 

1 งานวิจัย เรื่อง  การถอดองค์ความรู้ด้านประวตัศิาสตร์และความทรงจํา
ชุมชนเพื่อรองรบัการท่องเที่ยวชุมชนกรณีชุมชนนครชุม กําแพงเพชร 
ตีพิมพ์และเผยแพร่ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณการองค์ความรู้สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน” จัดโดยสํานักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุม
ศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวจิัยแห่งชาติ สกอ. รว่มกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย เมือ่วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2555 

อ.วัลลภ  ทองอ่อน 0.25 

2 งานวิจัย เรื่อง ความมั่นคงของแรงงานอุตสาหกรรมไทย:กรณศึีกษาจงัหวัด
สมุทรปราการ ตีพิมพ์ลงวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่  6  ฉบับที่ 1 มกราคม – 
เมษายน 2555 

ดร.ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี 0.25 

3 งานวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย:ุ กรณีศึกษาเรอืนจํากลางและทัณฑ
สถานหญิงพิษณุโลก ตีพิมพ์ลงในวารสารการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 13 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 

อ.สุวภัทร พิรณฤทธิ ์ 0.25 

4 งานวิจัย เรื่อง  Prakongchati, N. (2012). The use of English 
language learning strategies by Thai government university 
freshmen. Silpakorn Educational Research Journal, 4(1), 
(January – June 2012), p. 59-76.  

ดร.นิศากร  ประคองชาต ิ 0.25 

5 งานวิจัย เรื่อง Prakongchati, N. (2012). The use of language 
learning strategies in English learning contexts. Journal of 
Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, 29(1), 
(January – April 2012), p. 63-76. 

ดร.นิศากร  ประคองชาต ิ 0.25 

6 การแสดงนาฏศิลป์ไทยแสดงดนตรี ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์ เมอืง
ดูไบ วันที่ 2-20 มกราคม  2556 

อ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 
และชาวคณะ 

0.50 
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ลําดับ
ที ่ ชื่อเร่ืองวิจยั/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวจิัย ค่านํ้าหนัก 

7 เผยแพร่ผลงานศิลปะและการแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ  มหาวิทยาลัยการ
ดนตรีแหง่ชาติเวียดนาม Vietnam National Academy of Music. 
VNAM) และวิทยาลัยวิจิตรศิลป์แห่งฮานอย (Hanoi College of Fine 
Arts) กรงุฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวนัที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2556

รศ.มัย  ตะตยิะ  ผศ.ชัชชัย    
พวกดี  อ.เยาวลักษณ์   
ใจวิสุทธิ์หรรษา และชาวคณะ   

0.50 

8 เผยแพร่ผลงานศิลปะและการแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ  ประเทศไต้หวัน 
ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 
 

รศ.มัย  ตะตยิะ  ผศ.ชัชชัย 
 พวกดี อ.เยาวลักษณ์   
ใจวิสุทธิ์หรรษา และชาวคณะ   

0.50 

9 งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 7 เป็นเผยแพร่
มหกรรมศิลปวฒันธรรมพื้นบ้านระดับชาติ และการแสดงดนตรีนาฏศิลป์
นานาชาติ มีนักแสดงจากสถาบันการศึกษา 8 แห่ง ในงานราชภัฏ
กําแพงเพชรวิชาการ ครัง้ที่ 9 “สืบสานวัฒนธรรมไทย  สายใยสู่อาเซียน” 
และการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12–15  
ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ผศ.ชัชชัย พวกดี          
อ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 
และชาวคณะ   

0.25 

10 รําระบําชากงัราวและการแสดงนาฏศิลป์ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 8 “ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์” วันที่ 
27-30  มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ 

ผศ.ชัชชัย พวกดี  
อ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 
และชาวคณะ   

0.25 

11 งานวิจัย เรื่อง กระบวนการเรยีนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ตพีิมพ์ลงในวารสารวิจัย มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์    ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 

ดร.ธีร์วิสิฐ  มูลงามกูลจ ์ 0.25 

12 งานวิจัย เรื่อง บทบาทของเครอืข่ายอาชพีในการผลักดันนโยบายอาชีพของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัดกําแพงเพชร ตีพิมพ์ลงในวารสารศูนย์
บัณฑิตศึกษาปริทัศน์ วทิยาเขตขอนแก่น ปทีี่ 8 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 

ดร.พิษณ ุ บุญนิยม 
 

0.25 

 รวม  3.75 
 
คํานวณได้ดังน้ี ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

x 100 
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

   
 ร้อยละ  = 

5.88
75.3  x 100    =  4.24 

 คะแนน  = 
10
24.4 x 5    =  2.12 

หลักฐาน  
มส. 5-0-1     เอกสารงานประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย

แห่งชาติ สกอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2555 
มส. 5-0-2  วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 6  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2555 
มส. 5-0-3  วารสารการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 13 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 
มส. 5-0-4 Silpakorn Educational Research Journal, 4(1), (January–June 2012), p. 59-76. 
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มส. 5-0-5 Journal of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, 29(1), (January–April 
2012), p. 63-76. 

มส. 5-0-6  สรุปโครงการการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์ เมืองดูไบ วันที่ 2-20 
มกราคม  2556 

มส. 5-0-7  สรุปโครงการการเผยแพร่ผลงานศิลปะและการแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ มหาวิทยาลัยการดนตรีแห่งชาติ
เวียดนาม ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2556 

มส. 5-0-8  สรุปโครงการการเผยแพร่ผลงานศิลปะและการแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 20-24 
สิงหาคม 2555 

มส. 5-0-9  สรุปโครงการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในงานราชภัฏกําแพงเพชรวิชาการ    
ครั้งที่ 9 “สืบสานวัฒนธรรมไทย  สายใยสู่อาเซียน” และการแสดงดนตรีนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 3 
ระหว่างวันที่ 12–15 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

มส. 5-0-10  สรุปโครงการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 8 “ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์” 
วันที่ 27-30 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มส. 5-0-11 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 
มส. 5-0-12 วารสารศูนย์บัณฑิตศึกษาปริทัศน์ วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 4 ร้อยละ 4.24 คะแนน 2.12  ร้อยละ 4.1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
ร้อยละ 4 ร้อยละ 4.24 คะแนน 2.12 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน : 
นางสาวโอกามา จ่าแกะ/ 
นางสาวตรรกพร สุขเกษม/  
นางขนิษฐา ศิรริัตน์ และคณะ 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180, 087-7399920, 089-6425518 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   ogama24@hotmail.co.th   

vanjun31@hotmail.com 
sirirat_n1@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์นํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ให้มากขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6   งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ ประจําปี 2555 รวมทั้งส้ิน 88.5 คน มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวนทั้งหมด 5 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 5.65 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับ ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่นําไปใช้

ประโยชน์ 
1 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ

ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประชาสุขสันต์ อําเภอลานกระบือ  
จังหวดักําแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  
รัตนพันธุ ์และคณะ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบล
ประชาสุขสันต์  
อําเภอลานกระบือ 
จังหวดักําแพงเพชร 

2 ศึกษาหลักสามคัคีธรรมในพระพุทธศาสนา 
เถรวาท  

อาจารยจ์ําเนียนน้อย  
สิงหะรักษ ์

องค์การบริหารส่วนตําบลปาง
ตาไว อําเภอปางศิลาทอง 
จังหวดักําแพงเพชร 

3 การวเิคราะห์จดุภาพความร้อนและพื้นที่เส่ียงภัย
ต่อการเกดิไฟป่าในพื้นทีจ่ังหวัดกําแพงเพชร 

อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง สํานักงานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย จงัหวัด
กําแพงเพชร 

4 ผลการใช้คําศัพท์ภาษาจีนที่นิยมจํานวน 500 คํา  
ส่งเสริมความสามารถทางด้านการจําคําศัพท์
ภาษาจีนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

อาจารย์สายพณิ  พิกุลทอง 
กูรงุ 

โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์
รังสรรค์ 

5 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบลจันทิมา 
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

อาจารยฤ์ทธิรงค์  เกาฎีระ 
อาจารย์นันทิพฒัน์  เพ็งแดง 
อาจารยต์รรกพร  สุขเกษม 
อาจารย์สุคนธ์ธา  พุ่มเมือง 

องค์การบริหารส่วนตําบล 
จันทิมา อําเภอลานกระบือ 
จังหวดักําแพงเพชร 

 
คํานวณได้ดังน้ี ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

x 100 
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

   
 =   

5.88
00.5  x 100   = 5.65 

 
 =  

20
65.5  x 5   = 1.41 

หลักฐาน  
มส. 6-0-1 หนังสือตอบรับการนําผลที่ไดร้บัจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 41 ร้อยละ 5.65 คะแนน  1.41  ร้อยละ 20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
ร้อยละ 41 ร้อยละ 5.65 คะแนน  1.41  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :   
นางสาวโอกามา จ่าแกะ/ 
นางสาวตรรกพร สุขเกษม/  
นางขนิษฐา ศิรริัตน์ และคณะ 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180, 087-7399920, 089-6425518 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   ogama24@hotmail.co.th   

vanjun31@hotmail.com 
sirirat_n1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมใหค้ณาจารยท์ํางานวิจัยรว่มกัน และมีงานวิจัยทีบ่ริการใหก้ับชุมชน
หรือหนว่ยงานภายนอก ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 5  
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ  5 คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการดําเนินงาน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ ประจําปี 2555 รวมทัง้ส้ิน 88.5 คน มีผลงานวิชาการที่ไดร้ับการ

รับรองคุณภาพ จํานวน  7  เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 7.91  สามารถสรุปได้ ดงันี ้

ที ่ ชื่อ-สกุล เจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อผลงานทางวิชาการ วัน เดือน ปีที่ได้รับ 
การรับรอง/ 

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ/ได้รับการตีพิมพ์ 

สํานักพิมพ์/หน่วยงานที่
รับรองวารสาร/
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค่า
นํ้าหนัก 

1 รองศาสตราจารย์มัย  
ตะติยะ  

หนังสือพื้นฐานภาพคนเหมือนใน
ประเทศไทย 

31 สิงหาคม 2555 สภามหาวิทยาลัย 1.00 

2 รองศาสตราจารย ์
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ ์

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า 

27 ธันวาคม 2555 สภามหาวิทยาลัย 1.00 

3 รองศาสตราจารย์มัย  
ตะติยะ  

งานสร้างสรรค์จิตรกรรมภาพคน
เหมือนบุคลากร 

2555 สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

0.75 

4 รองศาสตราจารย์       
ดร.ศรัณย์ วงศ์คําจันทร ์  

ตํารา เรื่อง ตรรกวิทยาทั่วไป 2555 ศ.ดร.เดือน  คําดี 0.75 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ศุภพงศ์  ยืนยง 

หนังสือ เรื่อง จติรกรรมภาพ
ทิวทัศน์  

2555 รศ.ดร.จริะพงษ ์ พิระสันต์ 0.75 

6 อาจารยเ์ยาวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษา 

หนังสือ เรื่อง ระบําชากังราว  2555 โรงพิมพเ์อสทีฟล์ิมแอนด์
เพลท 

0.75 

7 อาจารยว์ิจิตร  ศิริรัตน์ ตํารา เรื่อง พุทธจริยธรรม 2555 ศ.ดร.เดือน  คําดี 0.75 
 รวม 5.75 

 
คํานวณได้ดังน้ี ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับรองคุณภาพ 

x 100 
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

ร้อยละ =  
5.88

75.5  x 100   = 6.50 

คะแนน =  
10
50.6  x 5    = 3.25 

หลักฐาน   
มส. 7-0-1 งานสร้างสรรค์จิตรกรรมภาพคนเหมือนบุลากร 
มส. 7-0-2 ตํารา เรื่อง  ตรรกวิทยาทั่วไป 
มส. 7-0-3 หนังสือ เรื่อง  จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ 
มส. 7-0-4 หนังสือ เรื่อง  ระบําชากังราว 
มส. 7-0-5 หนังสือ เรื่อง  หนังสือพื้นฐานภาพคนเหมือนในประเทศไทย 
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มส. 7-0-6 หนังสือ เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
มส. 7-0-7 ตํารา เรื่อง พุทธจริยธรรม 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 6.50 คะแนน 3.25  ร้อยละ 10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 6.50 คะแนน 3.25 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง  

กูรงุ 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นางสาวโอกามา จ่าแกะ/ 
นางสาวตรรกพร สุขเกษม/  
นางขนิษฐา ศิรริัตน์ และคณะ 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180, 087-7399920, 089-6425518 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   ogama24@hotmail.co.th   

vanjun31@hotmail.com 
sirirat_n1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์ทําผลงานวิชาการ โดยมีการจัดอบรม และส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าอบรมการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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องค์ประกอบ 5  การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
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 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการบรกิาร

ทางวิชาการแกสั่งคม และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 
 

    คณะฯ  มี ก า รว า งแนวทาง /ขั้ นตอนและ
หลักเกณฑ์ของการให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ที่
สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะฯ โดยมีระบบและกลไก
ในการบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 

1. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทาง
วิชาการแก่ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถของศาสตร์แต่ละโปรแกรมวิชา (มส.
5.1-1-1) 

2. คณะฯ มีการสํารวจความต้องการจัด
กิจกรรม “บริการทางวิชาการแก่สังคม”จากชุมชน 
ภาครัฐ เอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพซึ่งสรุปผล
สํารวจความต้องการตามรายงานไว้ในแผนการบริการ
วิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (มส.5.1-1-
2) 

3. คณะกรรมการบริการทางวิชาการมีการ
ประชุมพิจารณา จัดทําแผนการให้บริการวิชาการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดโครงการกิจกรรมของแต่
ละโปรแกรมวิชา(มส.5.1-1-3) 

4. คณะมีแผนการบริการวิชาการประจําปี
งบประมาณ พ .ศ. 2555 และจัดทําระเบียบหรือ
เกณฑ์ให้บริการทางวิชาการของบุคลากรภายในคณะ 
ตามแจ้งอยู่ในภาคผนวกของแผนการบริการวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (มส.5.1-1-4) 

6. คณะฯ มีสถานที่หรือแหล่งให้บริการทาง
วิชาการแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น  ห้องสมุด
กฎหมาย ศูนย์สารสนเทศศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ศูนย์คอมพิวเตอร์  เป็นต้น และมีแหล่ง
ให้บริการทางวิชาการแบบคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสมแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
ตามอัตราให้บริการที่กําหนด เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มส.5.1-1-1 คําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น
ระดับคณะประจําปี 
2555 

มส.5.1-1-2 สรุปผล
สํารวจความต้องการ
บริการทางวิชาการจาก
แบบสํารวจออนไลน์
หน้าเว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ประจําปี 
2555 

มส.5.1-1-3 รายงานการ
ประชุมของ
คณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการ 

มส.5.1-1-4 แผนบริการ
ทางวิชาการประจําปี 
2555 

มส.5.1-1-5 ระเบียบ
อัตราค่าบํารงุการใช้
บริการและรายการที่
ใช้บรกิาร/ภาพถ่าย
ห้องสมุดกฏหมาย, 
ศูนย์คอมพิวเตอร ์
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ห้องประชุมพิกุล ห้องประชุม สนง.คณบดี และห้อง
อื่นๆ (มส.5.1-1-5) 

 2 มีการบูรณาการงานบรกิาร
ทางวิชาการแกสั่งคมกับการ
เรียนการสอน 
 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัด
โครงการบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน โดยให้นักศึกษาของแต่ละโปรแกรมวิชาเข้า
มี ส่ วนร่ ว ม ในการจั ดกิ จ ก ร รม  โ ดยระบุ ไ ว้ ใ น
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดโครงการ พัฒนา
ทักษะภาษาไทยสําหรับเยาวชน เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ (อาเซียน-ไทย สัมพันธ์ใจ สัมพันธ์ภาษา) 

- นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 1544201 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ ค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อเด็กและเยาวชน 

- นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 1551002ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

3. โปรแกรมวิชาภาษาจีน จัดโครงการ แข่งขัน
ทักษะภาษาจีนผ่านบทเพลงจีน 

- นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1 

4. โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการ 
อบรมสัมมนาผู้นํายุคใหม่หัวใจประชาชน 

- นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 2552509 ทฤษฎีองค์การและการบริหาร 

5.  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการ ส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ ายชุมชนและท้องถิ่ น  ด้ าน
ประชาธิปไตย กิจกรรมเข้าค่ายพลเมืองดีสร้างสรรค์
สานฝันประชาธิปไตย 

- นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 2562504 กฏหมายรัฐธรรมนูญ 

6. โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม จัดโครงการ 
นิทรรศการวิชาการครั้งที่ 9 “วัฒนธรรมไทย สายใย
สู่อาเซียน” บูธเศรษฐกิจชุมชน 

- นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 2533330 การสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรชุมชนท้องถิ่น 

7.โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัด
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ด้าน

มส. 5.1-2-1  รายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการบรกิาร
วิชาการของแตล่ะ
โปรแกรมวิชา 

มส. 5.1-2-2  มคอ.3 ของ
รายวิชาที่บูรณาการ
กับโครงการบรกิาร
วิชาการ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ภูมิศาสตร์สําหรับครูสังคมศึกษา 

- นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 2541001 ภูมิศาสตร์กายภาพ 

8.โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการ บริการวิชาการด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

- นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 1632302 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
จัดการสารสนเทศ 

9.โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
จัดโครงการ เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและศึกษา 
ดูงานในต่างแดน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่ง
ไทเป 

- นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา  2004913 โครงการพิเศษทัศนศิลป์ 

 3 มีการบูรณาการงานบรกิาร
ทางวิชาการแกสั่งคมกับการ
วิจัย 
 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มี
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมหรือท้องถิ่น ที่เป็น
รูปธรรมเกี่ยวกับการบูรณาการกับงานวิจัย ดังนี้ 

-    ง า น วิ จั ย ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง 
แนวทางพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อการ
จัดการสารสนเทศห้องสมุด หน่วยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ์  นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  ณ  วัดพระบรมธาตุ  
จ.กําแพงเพชร  

มส.5.1-3-1  รปูเล่มการ
วิจัย เรื่อง แนวทาง
พัฒนาโปรแกรม
ห้องสมุดอตัโนมัติ
เพื่อการจัดการ
สารสนเทศห้องสมุด 
หน่วยวทิยบรกิาร
วิทยาลัยสงฆ์ 
นครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

 4 มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบรูณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสั่งคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 
 

ด้านการเรียนการสอน 
     มีการประเมินผลการดําเนินโครงการที่บูรณาการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนในทุกโปรแกรม
วิชา (มส. 5.1-4-1)   
ด้านการวิจัย 
      มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
เรื่อง แนวทางพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อ
การจัดการสารสนเทศห้องสมุด หน่วยวิทยบริการ
วิทยา ลัยสง ฆ์  นครสวรร ค์  มหาวิทยา ลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยมีผลการประเมิน ตาม

มส. 5.1-4-1 รายงาน
สรปุผลการดําเนิน
โครงการบรกิาร
วิชาการของแตล่ะ
โปรแกรมวิชา 
(เอกสารเดยีวกบั    
มส.5.1-2-1) 

มส. 5.1-4-2 แบบ
ประเมินความพงึ
พอใจในการจัดการ
เรียนการสอนของ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถการการเรียน
ในสถานการณ์จริง ทําให้ได้ประสบการณ์เพิ่ม
มากขึ้น 

2. ห้องสมุดหน่วยวิทยบริการ  วิทยาลัยสง ฆ์ 
นครสวรรค์ ได้รับการพัฒนาฐานข้อมูลหนังสือ 

3. มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง คือ 
ห้องสมุดวัดพระบรมธาตุ มีโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ ที่สามารถจัดการสารสนเทศและ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสียค่าใช้จ่าย
น้อย 

4.  อาจาร ย์และนัก ศึกษา  ได้ ร่ วมกันพัฒนา
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติฯ เปิดเผยรหัส เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลสู่การนําไปใช้จัดการสารสนเทศ 
อีกทั้งนวัตกรรมและองค์ความรู้ ในรายวิชา 
สามารถนําไปใช้สอนในรายวิชา โปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการจัดการสารสนเทศ (มส. 
5.1-4-2 ) 

นักศึกษา ในรายวิชา
สารสนเทศสําหรับ
เด็กและเยาวชน 

 
 
 
 

 5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรยีนการสอนและการ
วิจัย 

คณ ะ ฯ  มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการจัดโครงการในรายงาน
สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม บริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และผล
จากการประเมินแผนการบริการวิชาการประจําปี
งบประมาณ 2555 และข้อมูลการวิเคราะห์จุดอ่อน-
จุดแข็ง มาพัฒนาจัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําปีงบประมาณ 2556-2560 ต่อไป (มส. 5.1-
5-1 )     

มส. 5.1-5-1  แผนการ
บริการวิชาการ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556-2560 

 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน   5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
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หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์พัจนภา เพชรรตัน์  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงานผลการดําเนินงาน :  

อ.วนัสนันท์ นุชนารถ  อ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ  
อ.ปนัดดา พาณชิยพันธุ์ อ.รัชดาภรณ์ รกัษ์ชน 

 
 

โทรศัพท ์: 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phatchanapha@hotmail.com E-mail :  biomophic@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
            1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีสาขาวิชาที่หลากหลายและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการ
ให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ ในรูปแบบบริการให้แก่สังคมหรือท้องถิ่น (บุคคลภายนอก) 
และในรูปแบบบริการให้แก่นักศึกษา (บุคคลภายใน)      
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรสาขาวิชาที่หลากหลายเพื่อสนองท้องถิ่น จํานวน 10 สาขาวิชา 
จึงสามารถกําหนดอัตลักษณ์จุดเน้น จุดเด่น  ไปตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี  ถือว่าเป็นจุดแข็งที่คณะสามารถปรับเปล่ียน
จุดเน้นหมุนเวียนไปตามแต่ละสาขา  เพื่อสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและกระแสของสังคมไทย   
  3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีระบบกลไก  ทําให้เกิด
เครือข่ายชุมชน  สังคม  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง 
  4. มีการจัดทําแผนเช่ือมโยงและบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ความสําคัญกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งตาม
แผนปฏิบัติงานของคณะฯ  และมีนโยบายให้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนําผลการ
ประเมินที่ได้ไปใช้พิจารณาวางแนวทางการปฏิบัติงานหรือโครงการในปีต่อไป 
  6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพเพียงพอที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

- 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทัว่ไป 

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 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการสํารวจความต้องการ

ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบรกิารทางวิชาการ
ตามจุดเน้นของคณะ 
 

     คณะมีการจัดทําแบบสํารวจความต้องการการ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของแต่ละ
โปรแกรมวิชา  โดยมีผู้ตอบแบบสํารวจเป็นกลุ่ม
บุคคลจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ ซึ่งแบบสํารวจแสดงถึง
ทิศทางความต้องการของหน่วยงานต่างๆ  โดยใช้
การจัดระดับค่าเฉล่ียตามความต้องการการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมในด้านต่างๆ ตามจุดเน้นของ
คณะ (มส.5.2-1-1, มส.5.2-1-2) 
 
 

มส.5.2-1-1 แบบสํารวจ
ความต้องการจดั
กิจกรรม“บรกิารทาง
วิชาการแก่สังคม”
online หน้าเวบ็ไซต์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
http://202.29.15.30/
evals/eval.php 

มส.5.2-1-2 สรุปผลสํารวจ
ความต้องการจดั
กิจกรรม“บรกิารทาง
วิชาการแก่สังคม”
online หน้าเวบ็ไซต์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
http://202.29.15.30/ 
evals/processEval. 
php 

 2 มีความร่วมมือดา้นบริการ
ทางวิชาการเพือ่การเรียนรู้
และเสริมสร้างความเข้มแขง็
ของชุมชนหรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรอืหน่วยงาน
วิชาชีพ 
 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความ
ร่ วมมือบริการวิชาการ เพื่ อการเรียนรู้   และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน/
ภาครัฐ/หน่วยงานวิชาชีพ ดังนี้ 
     1. คณะฯ ร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ แก่นักศึกษาและประชาชนจังหวัด
กําแพงเพชร  (มส.5.2-2-1) 
     2. คณะฯ ร่วมกับจังหวัดกําแพงเพชรและ
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร จัดทํา
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการ “การเตรียม
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การ

มส.5.2-2-1 เอกสารการจัด
โครงการเผยแพร่
ความรู้เกีย่วกับ
รัฐธรรมนูญและองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ 
แก่นักศึกษาและ
ประชาชนจังหวดั
กําแพงเพชร และ
ภาพถ่ายกจิกรรม 

มส.5.2-2-2 รายงานสรุป
โครงการฝึกอบรม/
สัมมนาทางวิชาการ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558” (มส.5.2-2-2) 
     3. คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ร่วมมือกับสํานัก
นายกรัฐมนตรี จัดทําการติดตาม ประเมินผล
โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2554-2555 
และโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยต้นน้ํา กลางน้ํา 
ปลายน้ํา (มส.5.2-2-3) 
     4. คณะฯ และมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด จัดทํา
โครงการความร่วมมือทางวิชาการให้ความรู้ระเบียบ
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ 2556 (มส.5.2-2-4) 

“การเตรียมความ
พร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นสู่
การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558” 

มส.5.2-2-3 คําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ดําเนินงานตดิตาม
ประเมินผลโครงการให้
ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู
เยียวยา  ผู้ไดร้บั
ผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัยปี 
2554-2555 และ
โครงการป้องกนัปัญหา
อุทกภัย ต้นน้ํา กลาง
น้ํา ปลายน้ํา 

มส.5.2-2-4 รายงานผล
ความร่วมมือทาง
วิชาการให้ความรู้
ระเบียบ กฎหมาย 
เกี่ยวกับองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ประจําปี 2556  

 3 มีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บรกิาร
ทางวิชาการต่อสังคม  
 

       คณะฯ มีการประเมินประโยชน์ของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ในแต่ละโครงการที่
จัดขึ้น เช่น 
     1. โครงการ พัฒนาทักษะภาษาไทยสําหรับ
เยาวชน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (อาเซียน-
ไทย สัมพันธ์ใจ สัมพันธ์ภาษา) ของโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
ทางด้านการใช้ภาษาไทย นักศึกษาที่ร่วมจัด
โครงการได้เรียนรู้กระบวนการดําเนินโครงการ 
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

2. โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเด็กและ
เยาวชน ของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า
กิจกรรมดังกล่าวทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียน
ภาษาอั งกฤษสนุกขึ้น  และนําความรู้ที่ ได้ ไป

มส.5.2-3-1 สรุปผลการ
ประเมินประโยชน์ของ
การให้บรกิารวชิาการ
ต่อสังคม คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

200

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ประยุกต์ใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 

3. โครงการ แข่งขันทักษะภาษาจีนผ่านบทเพลง
จีน ของโปรแกรมวิชาภาษาจีน พบว่าผู้เข้าร่วม
โครงการได้รู้จักการนําบทเพลงจีนมาประยุกต์ใช้
กับการเรียนรู้ภาษาจีน 

4. โครงการ อบรมสัมมนาผู้นํายุคใหม่หัวใจ
ประชาชน ของโปรแกรมวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์ 
พบว่าผู้เข้าอบรมนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร 

5. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน
และท้องถิ่น ด้านประชาธิปไตย กิจกรรมเข้าค่าย
พลเมืองดีสร้างสรรค์สานฝันประชาธิปไตย ของ
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
นําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่โรงเรียน ชุมชน และ
สร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย ระหว่างโรงเรียน 

6.  โครงการ  นิทรรศการวิชาการครั้ งที่  9 
“วัฒนธรรมไทย สายใยสู่อาเซียน” บูธเศรษฐกิจ
ชุมชนของโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม พบว่า 
ผู้นําชุมชนและผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามีพัฒนาการ
ด้านความรู้ในการสร้างเครือข่ายที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี 

7. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้
ด้านภูมิศาสตร์สําหรับครูสังคมศึกษา โปรแกรม
วิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับองค์ความรู้ ด้ าน
ภูมิศาสตร์และสามารถนําความรู้ที่ ได้ รับไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาสังคม
ศึกษา 

8.  โ ค ร ง ก า ร  บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ด้ า น
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของ
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ พบว่านักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ
การการ เ รี ยน ในสถานการณ์ จริ ง  ทํ า ให้ ไ ด้
ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นห้องสมุดหน่วยวิทย
บริการ วิทยาลัยสงฆ์ นครสวรรค์ ได้รับการพัฒนา
ฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุดวัดพระบรมธาตุ มี
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ที่สามารถจัดการ
สารสนเทศและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
9. โครงการ เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ศึกษาดูงานในต่างแดน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษา
แห่งไทเปของโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ พบว่า นักศึกษาและบุคลากรท้ังสองประเทศ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทักษะการได้รับความรู้
เกี่ยวกับการแสดงศิลปะร่วมสมัยไต้หวัน – ไทย  
ได้รับประสบการณ์ตรงในการชมศิลปะร่วมสมัย
ไทย – ไต้หวัน  และความรู้ด้านศิลปกรรมทั้งของ
ไทยและไต้หวัน 

10. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ระเ บียบ 
กฎหมาย เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจําปี 2556 โดยความร่วมมือระหว่างคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ผู้เข้ารับ
การอบรม ได้ รั บความรู้ แ ละสามารถ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ได้ โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่
ในระดับดีมาก 

 4 มีการนําผลการประเมินในข้อ 
3 ไปพัฒนาระบบและกลไก 
หรือกิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ 
 

         คณะฯ มีการนําผลการประเมินประโยชน์ใน
ข้อ 3 เข้าที่ประชุมเพื่อนํามาวิเคราะห์ แลกเปล่ียน 
และจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติในการจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่ สังคม  เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ กลไกการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มส.5.2-4-1 รายงานการ
ประชุมรายงานการ
ประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และสรุปผลการ
ประเมินประโยชน์ของ
การให้บรกิารวชิาการ
ต่อสังคม คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 

มส.5.2-4-2 คู่มือแนว
ปฏิบัติในการจดัทํา
โครงการบรกิาร
วิชาการแก่สังคม  

 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ไดจ้าก
การให้บรกิารทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

       เมื่อเสร็จ ส้ินการดําเนินโครงการในรอบ
ปีงบประมาณ  ได้มีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินโครงการในภาพรวมของคณะฯ โดยมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การให้บริการวิชาการแต่ละ
โปรแกรมวิชา  และมีการนําผลสรุปแต่ละโครงการ
ของคณะฯ  เ ผยแพร่ ผ่ านทา ง เ ว็ บ ไซต์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มส.5.2-5-1 (อา้งถงึ
เอกสาร มส.5.2-4-1) 

มส.5.2-5-2 เวบ็ไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
http://202.29.15.30
/ 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้เสนอแนะ : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์พัจนภา เพชรรตัน์  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 

รายงานผลการดําเนินงาน :  อ.วนัสนันท์ นุชนารถ 
 อ.ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ  อ.รัชดาภรณ์ รกัษ์ชน         

 
 

โทรศัพท ์: 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phatchanapha@hotmail.com E-mail :  biomophic@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่สามารถจัดกิจกรรมให้ประโยชน์แก่ท้องถิ่นได้มาก  
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานภาครัฐ  หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ ให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี    
           3. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มีแนวปฏิบัติในการจัดทําโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม  

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเว็บไซต์ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ได้ดีอีกทางหนึ่ง  
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ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 8   การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจยั 
 ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

 เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกําหนดร้อยละ  30  เท่ากับ  5  คะแนน 
 คําอธิบาย 
  การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึงของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็ง
ประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีคุณค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า  โดยมีการนํา
ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ 
รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
 
คํานวณได้ดังน้ี จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย x 

100  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด  
ผลการดําเนินงาน 

 ร้อยละ  =  
15
10  X 100 =  66.67 

 คะแนน  =  
30

67.66   X 5 =  11.11 

 
ตารางโครงการ/กิจกรรมบริการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย /งานสร้างสรรค ์ประจําปีการศึกษา 2555 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ข้อมูลการดําเนินงาน นํามาใช้ในการพัฒนา 
ระหว่างวันที่

งบประมาณ การเรียน 
การสอน 

การวิจัย/ 
งาน

สร้างสรรค ์

1 
โครงการ พัฒนาทักษะภาษาไทยสําหรับ
เยาวชน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
(อาเซียน-ไทย สัมพันธ์ใจ สัมพนัธ์ภาษา) 

โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 
 

25-29 ก.ค. 
55 

29,000 
 

 - 

 2 
โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษเพือ่เด็กและ
เยาวชน 

โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

12-13 ก.ย. 
55 

70,000  - 

3 
โครงการ แข่งขนัทักษะภาษาจนีผ่านบท
เพลงจีน 

โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน 

1 ส.ค.55 
35,000 

 
 - 

4 
โครงการ อบรมสัมมนาผู้นํายุคใหม่หัวใจ
ประชาชน 

โปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

13 ธ.ค. 55 30,000  - 

5 
โครงการ ส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนและท้องถิ่น ด้านประชาธิปไตย 

โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร ์

7-9 ก.ย.55 
60,000 

 
 - 
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กิจกรรมเข้าค่ายพลเมืองดีสร้างสรรค์
สานฝันประชาธิปไตย 

6 
โครงการ นิทรรศการวิชาการครั้งที่ 9 
“วัฒนธรรมไทย สายใยสู่อาเซียน” บูธ
เศรษฐกิจชุมชน 

โปรแกรม
วิชาการพัฒนา
สังคม 

13-15 ธ.ค. 
55 

15,000  - 

7 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการองค์
ความรู้ด้านภูมศิาสตร์สําหรับครูสังคม
ศึกษา 

โปรแกรมวิชา
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

27 ส.ค. 55 
50,000 

 
 - 

8 
โครงการ บรกิารวิชาการด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาส
ตร์และ
สารสนเทศ
ศาสตร์ 

11-13 มี.ค. 
56 

50,000 
 

  

9 
โครงการ เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ศึกษาดงูานในตา่งแดน ณ มหาวิทยาลัย
การศึกษาแห่งไทเป ไต้หวัน 

โปรแกรมวิชา
วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ 

20-24 ส.ค. 
55 

100,000 
 

  

10 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือก 

โปรแกรม
วิชาการพัฒนา
สังคม 

20 ส.ค. 55 30,000 - - 

11 
โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่าย
สวัสดิการชุมชน 

โปรแกรม
วิชาการพัฒนา
สังคม 

18-19 ส.ค. 
55 

50,000 
 

- - 

12 
โครงการอบรมนาฏศิลป์เพื่อเดก็และ
เยาวชน 

กลุ่มวิชา
นาฏศิลป์และ
การละคร 

2 เม.ย. 56 20,000 -  

13 
โครงการแข่งขนัตอบปัญหาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร ์

13 ธ.ค. 55  - - 

14 
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการดนตรีไทย 
“ศิลปินแห่งชาติพบครูดนตรีไทย” 

กลุ่มวิชาดนตรี
ศึกษา 

28-29 ส.ค. 
55 

40,000 
 

- - 

15 
โครงการอบรมสัมมนาความรู้ดา้น
กฎหมายสําหรบัประชาชนทั่วไปและ
บุคลากรในท้องถิ่น 

โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร ์

30-31 ส.ค. 
55 

75,600 
 

- - 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 
 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 66.67 คะแนน 5  ร้อยละ 80 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 66.67 คะแนน 5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารยพ์ัจนภา เพชรรตัน์  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงานผลการดําเนินงาน   

อ.วนัสนันท์ นุชนารถ, อ.ชาลิสา ศิริธรรมเกต ุ
อ.รัชดาภรณ์ รกัษ์ชน  

 

โทรศัพท ์: 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phatchanapha@hotmail.com E-mail :  biomophic@hotmail.com 

 
หลักฐาน 
มส. 8-0-1 รายชื่อโครงการ / กิจกรรมบรกิารวิชาการตามแผนที่สภาอนุมัติ 
มส. 8-0-2 รายงานการวิจยั / งานสร้างสรรค์ 
มส. 8-0-3 รายงานสรุปแตล่ะโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
มส. 8-0-4 มคอ.3 ในรายวชิาที่มีการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สามารถจัดกิจกรรมให้ประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี 
 2. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มีสาขาวิชาที่หลากหลาย ทําให้สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการได้หลาย
ด้าน เช่น 
          2.1  ด้านมนุษยศาสตร์  ของสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาไทย ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ 
          2.2  ด้านสังคมศาสตร์  ของสาขาการพัฒนาสังคม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์     
รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นต้น 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการสรุปผลการประเมินประโยชน์ของการให้บริการวิชาการต่อสังคม  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่9   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบ
กลไกในการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ดังนี้  
  การวางแผนการทํางาน (P) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ
ประจําปีระดับคณะ (มส. 9-1-1) 

2. สํารวจความต้องการของชุมชนเพื่อวาง
แผนการให้บริการทางวิชาการ(มส. 9-1-2) 

3. มีการจัดทําแผนการโครงการบริการวิชาการ
โดยคณะกรรมการบริการวิชาการได้บรรจุแผนการ
บริการวิชาการที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกไว้เป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่ งในแผนบริการวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ 2555 (มส. 9-1-3) 
  การดําเนินงาน (D) 

ดํ า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
(มส. 9-1-4) 
  การประเมินผล (C) 

สรุปรูปเล่มและประเมินผลการดําเนินโครงการ
เพื่อวิเคราะห์ผลสําเร็จของโครงการ (มส. 9-1-4) 
  การนําเสนอผลการดําเนินงาน (A) 

1. คณะฯ นําผลการประเมินโครงการที่ได้
รวมทั้งข้อเสนอแนะในแต่ละโครงการมาประชุม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อจัดทําแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรในคณะ และสาธารณชนผ่านทาง
เ ว็ บ ไซต์ คณะม นุษยศาสตร์ และ สั งคมศาสตร์ 
(มส. 9-1-5 และ มส. 9-1-6) 

2. คณะฯ นําผลการประเมินโครงการที่ได้
รวมทั้งข้อเสนอแนะมาใช้เป็นข้อมูลการจัดทําแผนการ
บริการวิชาการ ในครั้งต่อไป (มส. 9-1-7) 

มส. 9-1-1 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการ ประจําปี 
พ.ศ. 2555 

มส. 9-1-2 ผลการสํารวจ
การสํารวจความ
ต้องการของชุมชนหรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหนว่ยงานวชิาชีพ
หน้าเว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
http://202.29.15.30

/evals/processEval. 
php 

มส. 9-1-3 แผนการดําเนิน
โครงการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555

มส. 9-1-4 รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

มส. 9-1-5 คู่มือแนวปฏิบัติ
ในการจัดทําโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

มส. 9-1-6 เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์      
http://202.29.15.30/

มส. 9-1-7 แผนบริการทาง
วิชาการประจําปี 
2556-2560 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่

ต่ํากว่าร้อยละ 80 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการ

ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2555 ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 80  โดยมีโครงการ ดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการ พัฒนาทักษะภาษาไทยสําหรับ
เยาวชน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (อาเซียน-ไทย 
สัมพันธ์ ใจ  สัมพันธ์ภาษา )  ของโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย  

2.  โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเด็กและ
เยาวชน ของโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  

3. โครงการ แข่งขันทักษะภาษาจีนผ่านบท
เพลงจีน ของโปรแกรมวิชาภาษาจีน  

4. โครงการ อบรมสัมมนาผู้นํายุคใหม่หัวใจ
ประชาชน ของโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

5. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน
และท้องถิ่น ด้านประชาธิปไตย กิจกรรมเข้าค่าย
พลเมืองดีสร้างสรรค์สานฝันประชาธิปไตย ของ
โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  

6. โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่าย
สวัสดิการชุมชน ของโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  

7. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้
ด้านภูมิศาสตร์สําหรับครูสังคมศึกษา โปรแกรมวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์  

8.  โ ค ร ง ก า ร  บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ด้ า น
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของ
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์  

9. โครงการ เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ศึกษาดูงานในต่างแดน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษา
แห่งไทเป ของโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ (มส. 9-2-1) 

มส. 9-2-1 สรุปผลการ
ประเมินโครงการการ
ให้บรกิารวิชาการ      
ต่อสังคม   

     คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2555 

 

 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือ
สมาชิกที่มีการเรียนรู้และ
ดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ จ.กําแพงเพชร ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้มี
ก ระบวนการแลก เปลี่ ยน เ รียนรู้ ร่ วมกั น  และ
ดําเนินการจัดโครงการ “สมัชชาสวัสดิการชุมชนฅน
กําแพง” ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 4 ปีตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2552-2555 (มส. 9-3-1) ทั้งนี้มีบุคลากรของคณะฯ 

มส. 9-3-1 หนังสือเชิญเป็น
คณะกรรมการและ
วิทยากรหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิของ
โครงการสมัชชา
สวัสดิการชุมชนฅน
กําแพง  
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
คือ  ดร .วิทยา คามุณี  ได้มี ส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการและวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิของ
โครงการ (มส. 9-3-2)  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการ
เสริมสร้างคุณค่าต่อคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไก
ที่มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดย
คงอัตลักษณ ์
และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากร
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี ศักยภาพคือ  “อาจารย์ 
เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา” ซึ่งได้มีความร่วมมือกับ
ศูนย์ จริยศึกษา สธ. กําแพงเพชร ตั้งแต่ปี 2542 – 
2555 รวม 13 ปี จนถึงปัจจุบัน โดยจัดตั้งชุมนุม
นาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. และควบคุมการฝึกซ้อม
สมาชิกอย่างต่อเนื่องซ่ึงยังคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ขององค์กร คือ ศูนย์จริยศึกษา สธ. พิพิธภัณฑ์สถาน
จังหวัดกําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (มส. 9-4-1) 

มส. 9-4-1  รายงานการ
ดําเนินโครงการชุมนุม
นาฏศิลป์ศูนย์จริย
ศึกษา สธ. 

 5 มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมคีวาม
เข้มแขง็ 

จากผลความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์
ฯกับศูนย์จริยศึกษา สธ กําแพงเพชร มีผลกระทบที่
เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กร 
ตามรายงาน (มส.9-5-1) โดยขอนํามากล่าวอ้างใน
ภาพรวม 4 ประด็น ดังนี้ 

1. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์สามารถนําความรู้
จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ เช่น นําชุดการ
แสดงไปแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด วันปีใหม่ 
แสดงรําอวยพร เทศกาลงานประเพณีต่างๆ 

2. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์สามารถนําความรู้ไป
ใช้ประกวด รําเดี่ยว รําหมู่ได้ จนได้รับรางวัลมากมาย
ทั้งระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ 

3. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์สามารถแสดง
เผยแพร่วัฒนธรรมในระดับจังหวัดกําแพงเพชร 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

4. ผู้ปกครองนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ได้รับ
รางวัล คุณแม่ดีเด่นหลายคนในเรื่องการส่งเสริมบุตร
ธิดา ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

มส. 9-5-1  รายงาน
ผลกระทบจากการ
อบรมนาฏศิลป์ของ
นักเรยีนศูนย์จรยิศึกษา 
สธ. กําแพงเพชร  

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5  ข้อ คะแนน  5  5  ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 5  ข้อ คะแนน  5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์พัจนภา เพชรรตัน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน:  
อ. เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ 

โทรศัพท ์: 055-721878 โทรศัพท ์: 055-721878 
E-mail :  phatchanapha@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ผู้ปกครอง นักเรียน  นักศึกษา เยาวชน และประชาชนภายในจังหวัดยังคงความเป็นไทยและอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง  จะเห็นได้จากงานประเพณีระดับจังหวัดกําแพงเพชร เช่น  งานนบพระเล่นเพลง     
งานสารทไทยกล้วยไข่  งานลอยกระทง ฯลฯ 

2. การให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  สาขาวิชานาฏศิลป์คือศาสตร์หนึ่งของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่เผยแพร่วัฒนธรรมสู่ระดับชาติ  นานาชาติ  ฉะนั้น ถือว่าเป็นจุดแข็งของการ
ให้บริการทางวิชาการระดับคณะ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่18 
ตัวบ่งชี้ที ่18.1   

ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแกปั้ญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ 
ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแกปั้ญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ขอ้ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการดาํเนนิงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้

ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมโดย
คณะกรรมการบริการวิชาการได้บรรจุประเด็นการชี้นํา
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมภายในสถาบันไว้เป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่ ง ในแผนบริการวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ 2555 และจัดให้มีกิจกรรมที่ชี้นํา
ให้นัก ศึกษาตระหนักถึง คุณค่าของประเพณีและ
วัฒนธรรม  

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นทุกปี และมี
การวางแผนดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

การวางแผนการทํางาน ( P ) 
1 มีแผนการบริการวิชา ประจําปีงบประมาณ 

2555 ที่บรรจุประเด็นการช้ีนําป้องกันหรือแก้ปัญหา
ของสังคมภายในสถาบันไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ การ
วางแผนการดําเนินกิจกรรม (มส. 18.1-1-1, มส. 18.1-
1-2 และมส. 18.1-1-3) 

 การดําเนินงาน ( D ) 
1. ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมพิธีไหว้ครู

และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ปี 2555 (มส.18.1-1-4) 
 การประเมินผล ( C ) 
1. การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรม ( 18.1-1-5 ) 
2. สรุปผลและทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

(มส.18.1-1-6) 
        การนําเสนอผลการดําเนินงาน ( A ) 

1. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ปี 2555 
โดยผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (มส.18.1-1-7) 

มส. 18.1-1-1 แผน
บริการวิชาการ
ประจําปี
งบประมาณ 2555 

มส. 18.1-1-2 แผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ 
ประจําปี
งบประมาณ 2555 

มส. 18.1-1-3  ปฏิทิน
กิจกรรมประจําปี
การศึกษา 2555 

มส. 18.1-1-4  สรุป
โครงการ/กิจกรรม
พิธีไหว้ครูและ
บายศรีสู่ขวัญนอ้ง
ใหม่ปี 2555 

มส. 18.1-1-5 สรุป
โครงการ/กิจกรรม
(เอกสารเดยีวกบั 
มส. 18.1-1-4)   

มส.18.1-1-6 สรุป
โครงการ/กิจกรรม
(เอกสารเดยีวกบั 
มส. 18.1-1-4)   

มส.18.1-1-7 เว็บไซต์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์           
http://huso.kpru. ac.th/



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

211

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
2.นําเสนอต่อผู้บริหาร 

 2 บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่าํ
กว่ารอ้ยละ 80 

        ในการจัดโครงการ/กิจกรรมพิธีไหว้ครูและ
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ปี 2555 ได้มีการติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ (มส. 18.1-2-1) 
ตามแผนการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ในรูปแบบ 3 
มิติ ดังนี้ 

1. มิติด้านความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. มิติด้านความรู ้เข้าใจ 
3. มิติด้านการนําความรู้ไปใช้ 

โ ดย มี ข้ อ เ สนอแนะ  จากผลก ารประ เมิ น
ความสําเร็จของโครงการ 4 ประเด็น ดังนี้ 

- ควรมีงบประมาณในการทําพานไหว้ครูให้
นักศึกษาบ้าง 

-   กิจกรรมใช้เวลานานเกินไป ต้องทําเวลา
ให้กะทัดรดั   

-  ควรมีกิจกรรมนี้ตลอดไปซึ่งเปน็กิจกรรมที่
ดีมาก และควรทําใหด้ีต่อไป 

- ในระเบียบการจัดกิจกรรมควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้เตรยีมกรวยดอกไม้มาสําหรับการ
ไหว้ครูด้วย 

จากผลการประเมิน โครงการมีการดําเนินการที่
บรรลุความสําเร็จตามแผน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

มส. 18.1-2-1 รายงานสรุป
โครงการ/กิจกรรม
พิธีไหว้ครูและ
บายศรีสู่ขวัญนอ้ง
ใหม่ปี 2555 
(เอกสารเดยีวกบั      
มส.18.1-1-4)   

 

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อคนในสถาบัน 

ผลของการจัดโครงการ/กิจกรรมพิธีไหว้ครูและ
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ พบว่าสร้างประโยชน์และคุณค่า
ต่อนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ ดังต่อไปนี้    

1. นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ 
สืบสาน  และเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยอันดี  

2. เ พื่ อ ส ร้ า ง สํ า นึ ก ใ ห้ นั ก ศึ กษ าต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการมีครู  ให้มีความรัก เคารพ และ
ศรัทธาครู 

3. เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับ 
รุ่นน้อง 

4. เป็นการเพิ่มขวัญและกําลังใจในการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่ (มส. 18.1-3-1) 

 มส. 18.1-3-1 รายงาน
สรุปโครงการ/
กิจกรรมพิธีไหวค้รู
และบายศรีสู่ขวัญ
น้องใหม่ปี 2555 
(เอกสารเดยีวกบั 
มส. 18.1-1-4)   

 
 
 
 

 4 มีผลกระทบท่ีเกดิประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

หลังเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรมพิธีไหว้ครูและ
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ มีการประเมินที่เกิดประโยชน์

มส. 18.1-4-1 รายงาน
สรุปโครงการ/
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน ตามรายงานสรุปโครงการ 
ดังนี้ 

1. คณะฯ มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีของสถาบัน 

2. คณะฯ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ตรง
ตามเอกลักษณ์ คือ มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม 

กิจกรรมพิธีไหวแ้ละ
ครูบายศรีสู่ขวญัน้อง
ใหม่ปี 2555 
(เอกสารเดยีวกบั 
มส. 18.1-1-4)   

 5 ได้รับการยกยอ่งระดับชาติ
หรอืนานาชาต ิ

- 
 

- 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
4 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 5  4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
4 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์พัจนภา เพชรรตัน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการเนินงาน:   
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ 

โทรศัพท ์: 055-721878 โทรศัพท ์: 055-721878 
E-mail :  phatchanapha@hotmail.com E-mail :  biomophic@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องลดการใช้ความรุนแรงของนักศึกษาภายในคณะฯ 
พร้อมทั้งมีบุคลากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมในด้านดังกล่าว พร้อมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างเพียงพอในการจัดกิจกรรม ทําให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกครั้งที่มีการจัดขึ้น  ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่” นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี อีกทั้งเป็นการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ จึงจัดได้ว่าเป็นรูปแบบกิจกรรมที่สามารถช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหา
ด้านการบ่มเพาะลักษณะนิสัยของการเป็นนักศึกษาที่ดี ให้เกิดในกลุ่มนักศึกษาของคณะฯ ด้วยเช่นกัน 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรส่งเสริมให้มีการจัดโครงการในด้านดังกล่าวเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที ่18    ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแกปั้ญหาของสังคมในด้านต่างๆ 
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2  ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ขอ้ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการดาํเนนิงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงการ
ชี้นําสังคมให้ตระหนักและรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ คือ โครงการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และศึกษา
ดูงานในต่างแดน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งไทเป 
ประเทศไต้หวัน โดยมีการดําเนินการเป็นระบบ PDCA 
ดังนี้ 

การวางแผนการทํางาน ( P ) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
2. คณะกรรมการบริการวิชาการได้บรรจุประเด็นการ
ชี้นําป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมภายนอกสถาบัน
ไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนริการวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ 2555 
3. การวางแผนการดําเนินกิจกรรม (มส.18.2-1-1) 
4. ประชุมเพื่อวางแผน โครงการ (มส. 18.2-1-2) 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 
6. จัดตั้งงบประมาณ / จัดเตรียมผลงานศิลปะที่จะ
นําไปแสดงและเผยแพร่  

การดําเนินงาน ( D ) 
1. ดําเนินการจัดโครงการ  เผยแพร่ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งไทเป 
ประเทศไต้หวัน  

การประเมินผล ( C ) 
3. การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
4. สรุปผลและทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

(มส. 18.2-1-3)  
การนําเสนอผลการดําเนินงาน ( A ) 

1. นําเสนอผลของโครงการต่อผู้บริหาร 
2. มีการเผยแพร่ผลงานโครงการเผยแพร่ศิลปะและ

วัฒนธรรม  ณ  มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งไทเป 

มส. 18.2-1-1 แผน
บริการวิชาการ 
ประจําปี 2555 

มส. 18.2-1-2 เอกสาร
ประกอบการประชุม

มส. 18.2-1-3 
รายละเอียดภายใน
เล่มรายงานสรปุ
โครงการเผยแพร่
ศิลปะ และ
วัฒนธรรมและ
ศึกษาดงูานในตา่ง
แดน ณ 
มหาวิทยาลัย
การศึกษาแห่งไทเป 
กรงุไทเป ประเทศ
ไต้หวัน 

มส. 18.2-1-4 
http://huso.kpru.
ac.th/ เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ประเทศไต้หวัน โดยผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (มส. 
18.2-1-4) 

 2 บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่าํ
กว่ารอ้ยละ 80 

ในการจัดโครงการเผยแพร่ผลงานโครงการ
เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม  ณ  มหาวิทยาลัย
การศึกษาแห่งไทเป ประเทศไต้หวัน ได้มีการติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จของโครงการตามตัวช้ีวัด ระดับ
ความสําเร็จและประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพตามพันธกิจ 3 มิติ ดังนี้ 

1. มิติด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
2. มิติด้านความรู้ เข้าใจ 
3. มิติด้านการนําความรู้ไปใช้ 
จากผลการสํารวจพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี

การบรรลุเป้าหมายร้อยละ 86.6 (มส.18.2-2-1) 

(มส.18.2-2-1) รายงาน
สรุปโครงการ
เผยแพร่ศิลปะ และ
วัฒนธรรมและ
ศึกษาดงูานใน    
ต่างแดน ณ 
มหาวิทยาลัย
การศึกษาแห่งไทเป 
กรงุไทเป ประเทศ
ไต้หวัน 

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชน 

       โครงการเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมและ
ศึกษาดูงานในต่างแดน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่ง
ไทเป กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  เป็นโครงการที่ชี้นําให้
คนภายในชุมชนได้ เห็นถึง คุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรมของไทย และสร้างคุณค่าในด้านต่างๆ แก่
สังคม/ชุมชนภายใน (ของคณะ) ดังนี้ 

- ซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยของ
ประเทศไทย 

- เกิดความตระหนักและอยากส่งเสริมให้เกิดเป็น
โครงการที่ต่อเนื่อง 

- นําประสบการณ์การไปเผยแพร่และศึกษาดูงาน
มาปรับใช้กับสังคมและตนเอง (มส. 18.2-3-1) 

มส. 18.2-3-1 
รายละเอียดข้อมูล
ความคิดเห็นของผู้ที่
เข้ารว่มภายในเล่ม
สรุปโครงการ
เผยแพร่ศิลปะ และ
วัฒนธรรมและ
ศึกษาดงูานใน    
ต่างแดน ณ 
มหาวิทยาลัย
การศึกษาแห่งไทเป 
กรงุไทเป ประเทศ
ไต้หวัน 

 4 มีผลกระทบท่ีเกดิประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรอื
สังคม 

      หลังจากเสร็จส้ิน โครงการเผยแพร่ศิลปะ และ
วัฒนธรรมและศึกษาดูงานในต่างแดน ณ มหาวิทยาลัย
การศึกษาแห่งไทเป กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ทาง
คณะกรรมการบริการวิชาการ  จึงพิจารณานําโครงการ
นี้มาสรุปประเมิน ประโยชน์ หรือ ผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม โดย มีการประชุมสรุป
ประเด็นสําคัญถึงมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นดังนี้ 

- อาจารย์และนักศึกษาที่ เข้าร่วมสามารถนํา
ความรู้ที่ได้กับการเรียนการสอนของตนเองได้เป็น
อย่างดี 

มส. 18.2-4-1 
รายละเอียด
ข้อเสนอแนะของผู้ที่
เข้ารว่มภายในเล่ม
สรุปโครงการ
เผยแพร่ศิลปะ และ
วัฒนธรรมและ
ศึกษาดงูานใน    
ต่างแดน ณ 
มหาวิทยาลัย
การศึกษาแห่งไทเป  



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

215

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
- เกิดความตระหนักและอยากเป็นส่วนหน่ึงในการ

ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแสดงศิลปะร่วมสมัย

ไต้หวัน – ไทย 
- ได้รับประสบการณ์ตรงในการชมศิลปะร่วมสมัย

ไทย - ไต้หวัน 
- ได้รับความรู้ด้านศิลปกรรมทั้งของไทยและ

ไต้หวัน (มส. 18.2-4-1, มส. 18.2-4-2) 

กรงุไทเป ประเทศ
ไต้หวัน 

มส. 18.2-4-2 รายงาน
การประชุม พิจารณา
ผลที่ได้จากการ
ให้บรกิารวิชาการ 

 5 ได้รับการยกยอ่งระดับชาติ
หรอืนานาชาต ิ

 คณะฯ ได้รับการขอบคุณและยกย่องในการไป
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  จากทางมหาวิทยาลัย
การศึกษาแห่งไทเป กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  โดยมี
การจัดทําประกาศนียบัตร ยกย่อง และขอบคุณ ให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่ง
จัดเป็นการได้รับการยกย่องระดับชาติ (มส.18.2-5-1) 

มส. 18.2-5-1 
ประกาศนียบัตร
ขอบคุณและยกย่อง
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม จาก 
มหาวิทยาลัย
การศึกษาแห่งไทเป 
กรงุไทเป ประเทศ
ไต้หวัน   

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์พัจนภา เพชรรตัน์  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงานผลการดําเนินงาน :   

อ.วนัสนันท์ นุชนารถ อ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ อ.รัชดาภรณ์ รักษ์ชน 
โทรศัพท ์: 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  phatchanapha@hotmail.com E-mail :  biomophic@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่มีเป็นจุดแข็งด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อชี้นําสังคม 
ชุมชนภายนอกให้เรียนรู้และรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทย รวมถึงมีการให้บริการวิชาการ ที่บูรณาการเคียงคู่ไปกับ
ศิลปวัฒนธรรม จึงทําให้มีโครงการออกเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมออกสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี 
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องค์ประกอบที ่6         การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
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

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดังนี้ 
      1. การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
รับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2555 และพันธกิจของคณะ
(มส.6.1-1-1) 
       2. คณะจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2555 ที่มีความ
สอดคล้ อ ง กั บ แผนป ฏิบั ติ ร า ชก า รป ร ะจํ า ปี
งบประมาณ 2555 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัด
โครงการ/กิจกรรม โดยได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้
ความสําเร็จของการกิจกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงแผนในปีการศึกษาต่อไป (มส. 
6.1-1-2)    

มส. 6.1-1-1 คําสังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่
004/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

มส. 6.1-1-2 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ 2555 

 

 2 มีการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปและวัฒนธรรมกับ
การจดัการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

 คณะม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะ สั ง คมศ าสต ร์ 
สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา โดยมีการระบุกิจกรรมที่ ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ ในรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) ของรายวิชาต่าง ๆ เช่น 

 1 .  ร า ย วิ ช า รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ แ น ว
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยาได้ศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรม โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรมในการ
ทํ า ง า น  วิ ถี ชี วิ ต  ประ เพณี ข อ งป ร ะช าชนที่
เปล่ียนแปลงไป โดยจัดการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่
เมาะ เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ เทศบาลนาแก้ว 

มส. 6.1-2-1 มคอ.3 วิชา    
รัฐประศาสนศาตร์แนว
มานุษยวทิยา สังคม
วิทยา และจิตวทิยา / 
สรุปโครงการศึกษา   
ดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
เครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่
เมาะ เทศบาลนาแก้ว 
จังหวดัลําปาง 

มส. 6.1-2-2 มคอ.3 
วิชาการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ/ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2555 ณ 
จังหวัดลําปาง นักศึกษาจะได้รับความรู้จากแหล่ง
ชุมชนในเรื่องของการปรับตัว ในการเปลี่ยนแปลง
จากวิถีชีวิตดั้งเดิม สู่วิถีชีวิตรูปแบบชุมชนใหม่ เพื่อน
บ้านใหม่ อาชีพใหม่ ที่อาจมีวัฒนธรรมที่แตกต่างไป
จากเดิม 

อีกทั้ง ยังได้รับความรู้อีกด้านหน่ึง คือเรื่อง
วัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรในโรงไฟฟ้าแม่
เมาะ ที่มีการทํางานกันอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ 
(มส.6.1-2-1) 

2. รายวิชาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
สอนในเรื่องการวางแผน โดยให้นักศึกษาวิเคราะห์ 
SWOT ของตนเอง และนําไปจัดทําโครงการเพื่อ
ส่งเสริมจุดแข็ง และขจัดจุดอ่อน โดยนักศึกษาได้
เขียนโครงการและจัดทําโครงการสืบสานวัฒนธรรม
สานสัมพันธ์น้องพี่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสาน
สัมพันธ์ระหว่างพี่น้องภายในโปรแกรมวิชาฯ เมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ณ วัดพระบรมธาตุ 
จังหวัดกําแพงเพชร (มส. 6.1-2-2)   
      3. รายวิชาวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชนมีการ
จัดการ เรี ยนการสอนโดยให้นัก ศึกษาเรี ยนรู้
ความสําคัญของวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชนโดยมี
กิจกรรมให้นักศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรม “ไหว้ผีปู่แสะ
และย่าแสะ” (มส.6.1-2-3) 
      4. รายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยให้
นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลประวัติ วิวัฒนาการ
การเมืองการปกครองของไทย กว่าจะมาเป็น
รัฐธรรมนูญในปัจจุบัน(มส.6.1-2-4) 

5. รายวิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทยโดย
ให้นักศึกษานําความรู้จากการเรียนในรายวิชา
ดังกล่าวมาจัดกิจกรรมแข่งขันความรู้ด้านภาษาไทย 
(มส.6.1-2-5) 

6. รายวิชาภูมิหลังและวัฒนธรรมของประเทศที่
ใช้ภาษาอังกฤษนําไปจัดกิจกรรมโครงการคริสต์มาส
และวันปีใหม่ ปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
พ .ศ 2555 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 8 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (มส 6.1-2-6) 

7. รายวิชาโครงการพิเศษทัศนศิลป์โปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ นําไปจัดกิจกรรม

สรุปโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์
น้องพี่  

 มส. 6.1-2-2  มคอ.3 
วิชาการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ/ 
สรุปโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมสานสัมพันธ์
น้องพี ่

มส. 6.1-2-3 มคอ.3 วิชา
วัฒนธรรมกับการ
พัฒนาชุมชน 

มส. 6.1-2-4 มคอ.3 วิชา
กฎหมายรฐัธรรมนูญ 

มส 6.1-2-5 มคอ. 3 วิชา
ภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย 

มส 6.1-2-6 มคอ.3 วิชา 
ภูมิหลังและวัฒธรรม
ของประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษ  

มส 6.1-2-7 มคอ.3 วิชา
โครงการพิเศษ
ทัศนศิลป์ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
โครงการ เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและศึกษาดูงาน
ในต่างแดน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งไทเป 
(มส. 6.1-2-7) 

 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่ อ
สาธารณชน 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
      1. เผยแพร่และบริการงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมผ่านเว็บไซต์ของคณะ (มส. 6.1-3-1)  
      2. มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชนแก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก 
เช่น นิทรรศการวิชาการครั้งที่ 9 “วัฒนธรรมไทย 
สายใยสู่อาเซียน”บูธเศรษฐกิจชุมชน, กิจกรรม
โครงการ เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและศึกษาดูงาน
ในต่างแดน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งไทเป  
โครงการเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมีเรตส์ (เมืองดูไบ) โครงการ การอบรม
นาฏศิลป์เพื่อเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 13(มส.6.1-3-
2, มส.6.1-3-3 และ มส.6.1-3-4) 
      3. มีโครงการความร่วมมือระหว่างคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับศูนย์จริยศึกษา 
สธ  กํ าแพง เพชร  จัดตั้ ง ชุมนุมนาฏศิลป์ และ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นตั้งแต่ ปี 2542 จนถึง
ปัจจุบัน (มส.6.1-3-5) 
 

มส. 6.1-3-1 เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ http:// 
202.29.15.30/        

มส. 6.1-3-2 สรุปโครงการ
นิทรรศการวิชาการ
ครั้งที่ 9 “วัฒนธรรม
ไทย สายใยสู่อาเซียน” 
บูธเศรษฐกิจชุมชน  

มส. 6.1-3-3 สรุปโครงการ 
เผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรมและศึกษาดู
งานในต่างแดน ณ 
มหาวิทยาลัย
การศึกษาแห่งไทเป 

มส. 6.1-3-4 โครงการ การ
อบรมนาฏศิลป์เพื่อ
เด็กและเยาวชน รุ่นที่ 
13โครงการเผยแพร่
วัฒนธรรม ณ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมีเรตส์ 
(เมืองดูไบ) 

มส. 6.1-3-5 รายงานการ
ดําเนินโครงการชุมนุม
นาฏศิลป์ ศูนย์จริย
ศึกษา สธ (เอกสาร
เดียวกับ มส. 9-4-1) 

 4 มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานด้าน
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
     1. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาในแต่ละ
กิจกรรม ที่จัดขึ้น (มส. 6.1-4-1) 
    2. มีการประเมินแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2555 

มส. 6.1-4-1 สรุปผลการ
จัดกิจกรรมนักศึกษาที่
บูรณาการงานดา้น
ทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรยีนการสอน  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 5 มีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านทํา นุบํารุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

          คณะกรรมการกิ จ ก า ร นั ก ศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม  มีการนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆ และผลการ
ประเมินความสําเร็จของแผนการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2555 มาเป็น
ข้อมูลจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปีงบประมาณ 2556 (มส .6.1-5-1) 

มส. 6.1-5-1  แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2556 

 6 มี ก า ร กํ า หนดห รื อ ส ร้ า ง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้สร้ าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่
ยอมรับโดยการส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะและ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและเผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 

       อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา อาจารย์
ประจํากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คิดค้นระบําชากัง
ราวและได้มีรับรองมาตรฐานในระดับชาติ โดยเริ่ม
จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบําต่างๆ ของ
ไทย จากน้ันจึงได้คิดเพลงบรรจุประดิษฐ์ท่ารําและ
บันทึกลงเทปวีดีทัศน์ ในระยะแรกได้มีการเผยแพร่
ในจังหวัด ในประเทศและต่างประเทศในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้มีการเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนํามาปรับปรุง
ต่อไป ระยะต่อมาได้มีการพัฒนาเพ่ือให้ได้รับการ
ยอมรับมากขึ้น โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญระดับรองศาส
ตาจารย์ จํานวน 3 ท่าน เพื่อมาวิพากษ์ระบําชากัง
ราว และเมื่อผ่านการวิพากษ์และได้รับรองมาตรฐาน
โดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงได้ทําการเผยแพร่ทั้งในและ
ต่างประเทศ ทั้งยังได้รับการบรรจุอยู่ในหลักสูตรการ
เรียนการสอน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ทั้ง
เขตการศึกษาที่ 1 และ 2 ของจังหวัดกําแพงเพชร 
ตลอดจนเผยแพร่ลงในเวปไซต์ยูทูปโดยมีผู้สนใจเข้า
มารับชมเป็นอันมาก (มส. 6.1-6-1) 

         - สนับสนุนบุคลากรของคณะและนักศึกษา
ให้ไป เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและศึกษาดูงานใน
ต่างแดน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งไทเป  และ
เผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มีเรตส์ (เมืองดูไบ) (มส. 6.1-6-2 และ มส.6.1-6-3) 

มส. 6.1-6-1 เอกสารและ
เทปวิดทีัศน์ระบําชากัง
ราว 

มส. 6.1-6-2 สรุปโครงการ 
เผยแพร่ศิลปะ 
วัฒนธรรมและศึกษาดู
งานในต่างแดน ณ 
มหาวิทยาลัยการศึกษา
แห่งไทเป  

มส. 6.1-6-3 โครงการ
เผยแพร่วัฒนธรรม ณ 
ประเทศสหรฐัอาหรับเอ
มีเรตส์ (เมืองดูไบ)  
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป
6  ข้อ 6  ข้อ คะแนน  5  6  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
6  ข้อ 6  ข้อ คะแนน  5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ดร.นิศากร  ประคองชาติ/ 
                             นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิรยิะกิจ 
รายงานผลการดําเนินงาน :   

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1233 โทรศัพท์ :  055-706555 ต่อ 1117/1236 
E-mail :  nprakongchati@yahoo.com E-mail :   nantipad_pengdang@hotmail.com   
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีรายวิชาที่มีทีบู่รณาการงานดา้นทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมกับการจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่หลากหลาย  

2. มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรภายในคณะและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและเผยแพร่ผลงานในระดบัชาติและ
นานาชาติ  
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบ

กลไกในการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ดังนี้  
        การวางแผนการทํางาน (P) 

1. การแตง่ตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ (มส. 10-1-1) 

2. การประชุมเพื่อกําหนดกรอบนโยบายและ
แนวทาง การดาํเนินงาน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม      
(มส.10-1-2) 

3. การจดัทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2555 โดยกําหนดให้การทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรมไทยเป็นหนึง่ในประเด็นยทุธศาสตร์ของ
แผนฯ (มส. 10-1-3) 
        การดําเนินงาน (D) 

มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การทํานุบํารุศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 
กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ กิจกรรม
ทําบุญตักบาตร/ปัจ ฉิมนิ เทศ/บายศรี ศิริ มงคล 
กิจกรรมราชภัฏลอยกระทง (มส. 10-1-4 ถึง มส. 
10-1-6 ) 

การประเมินผล (C) 
สรุปผลการดําเนินโครงการ (มส.10-1-7) 

       การนําเสนอผลการดําเนินงาน (A) 
          1.มีการเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการผ่าน
ทางเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์         
(มส.10-1-8) 
          2. นําเสนอต่อผู้บริหาร 

มส. 10-1-1  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 
004/2555 เรือ่ง แต่งตัง้
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ระดับ
คณะ 

มส. 10-1-2 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
กิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

มส. 10-1-3แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 
2555  

มส. 15-1-4 รายงานผล
การดําเนินโครงการ
ไหว้ครูและบายศรี    
สู่ขวัญน้องใหม่ 
(เอกสารเดยีวกบั   
มส. 3.2-3-9) 

มส. 10-1-5 รายงานผล
การดําเนินโครงการ
ปัจฉิมนิเทศและ
บายศรีสิริมงคล 
(เอกสารเดยีวกบั     
มส. 3.2-3-10) 

มส. 10-1-6 ภาพถ่าย
กิจกรรมราชภัฏลอย
กระทง 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
มส. 10-1-7 รายงานผล

การดําเนินโครงการ
ไหว้ครูและบายศรีสู่
ขวัญน้องใหม่ และ
รายงานผลการดําเนิน
โครงการปัจฉิมนิเทศ
และบายศรีสิริมงคล 
(เอกสารเดยีวกบั    
มส. 3.2-3-9 และ       
มส.3.2-3-10) 

มส. 10-1-8 เวบ็ไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
http://202.29.15. 30/

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 80 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
2555 ตามประเด็นยุทธศาตร์ด้านการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาและบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีการกําหนดตวัช้ีวัด 2 
ตัว ได้แก ่

1. จํานวนแหล่งเรยีนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 

ซึ่งในปกีารศึกษา 2555 คณะฯ ได้ดําเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไวท้กุตัวช้ีวดั  

นอกจากนี้ มีการประเมินผลการดําเนินงานใน
แต่ละโครงการที่จัดขึ้น ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80       
(มส. 10-2-1) 

มส. 10-2-1 การ
ประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ 2555 

มส. 10-2-2 รายงานผล
การดําเนินโครงการ
ไหว้ครูและบายศรีสู่
ขวัญน้องใหม่ และ
รายงานผลการดําเนนิ
โครงการปัจฉิมนิเทศ
และบายศรีสิริมงคล 
(เอกสารเดยีวกบั มส. 
3.2-3-9 และ มส. 3.2-
3-10) 

 

 3 มีการดาํเนนิงานอย่าง
สม่ําเสมอต่อเน่ือง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการ
ดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสมํ่าเสมอ
และต่อเนื่อง มีการปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นไปตาม
แผนกลยุ ท ธ์ แ ล ะสอดค ล้ อ ง กั บน โ ยบ ายขอ ง
มหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการ
จัดทําแผนการปฏิบัติราชการและดําเนินตามโครงการ 
/กิจกรรม อย่างต่อเนื่องทุกปี (มส. 10-3-1) เช่น  

1. กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่     

มส. 10-3-1รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ปี 
2555 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
2. กิจกรรมทําบุญตักบาตร/ปัจฉิมนิเทศ/

บายศรีศิริมงคล  
3. กิจกรรมราชภัฏลอยกระทง 
4. นิทรรศการจิตรกรรมส่ือผสม 
5. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศึกษา 

ดูงานในต่างแดน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งไทเป 
และเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอาหรับ 
เอมีเรตส์ (เมืองดูไบ) โครงการเผยแพร่ศิลปะ และ
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ศึ ก ษ า ดู ง า น ใ น ต่ า ง แ ด น  ณ 
มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งไทเป กรุงไทเป ประเทศ
ไต้หวัน 

 4 เกดิประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนภายใน/
ภายนอก 

คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างประโยชน์
และคุณค่าต่อชุมชนภายในและภายนอก ดังนี้ 

ต่อชุมชนภายใน มีกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมไหว้ครู   
2.บายศรีสิริมงคลและปัจฉิมนิเทศ 

        3.กิจกรรมราชภัฏลอยกระทง 
        4. นิทรรศการจิตรกรรมส่ือผสม 
        5. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมฯ ต่างแดน 
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ สร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม ที่ดีของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็น
การอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้ง
ยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่าง ครู อาจารย์ 
นักศึกษา รุ่นพี่และรุ่นน้อง  
ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชนภายนอก ดังนี้ 

1. โครงการนิทรรศการจิตรกรรมส่ือผสมมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้งภายในและภายนอก 

2. การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นอีก
กิจกรรมที่นําความรู้ความสามารถของ อาจารย์และ
นักศึกษาในโปรแกรมวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
ดนตรี นาฎศิลป์ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความรู้ 
ความคิด นําไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศ เป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

มส. 10-4-1 สรุปผลการ
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

 

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปี 2555 
จํานวน 2 ประเทศ จนได้รับการยอมรับ ยกย่อง ชมเชย 
(มส.10-5-1 ) ดังนี้  

1. โครงการเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมฯ ณ 

มส. 10-5-1 บนัทึก
ข้อความ/หลักฐานการ
ไปราชการ  

มส. 10-5-2 สรุปโครงการ
เผยแพร่การแสดง
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2555 
(มส. 10-5-2) 

 2. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศ
เวียดนาม ระหว่ างวันที่  24-28 กุมภาพันธ์  2556 
(มส.10-5-3) 

โดยเป็นการเผยแพร่ผลงานทั้งศิลปะร่วมสมัยของ
ไทยและนาฏศิลป์ไทย 

ศิลปวัฒนธรรมฯ ณ 
ประเทศไต้หวัน 
เกียรติบัติจากTaipei 
Municipal 
University 

มส. 10-5-3 สรุปโครงการ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม     

    สู่อาเซียน ที่
มหาวิทยาลัยการ
ดนตรีแหง่ประเทศ
เวียดนาม 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน   5  5  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน   5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี:้ ดร.นิศากร ประคองชาติ/ 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน ์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน:

อ.วัชรัศน์ ศรีวิรยิะกิจ 

โทรศัพท ์: 081-8872825 โทรศัพท์ : 088-5462219 
E-mail :  nprakongchati@yahoo.com E-mail :   watcharat41@gmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีการดําเนินการจัดในทุกปีการศึกษา 
2.  บุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ ให้ความร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เป็นอย่างดี 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในสถาบันทีก่่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ด ี
 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการ
จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร การอยู่
ร่วมกันที่ดี ซึ่งได้แก่กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมไหว้ครูคณะ 
2. กิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับมหาวิทยาลัย 
3. กิจกรรมงานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
4. ทําบุญคณะ 
5. งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษียณอายุ 

ประจําปี 2555

มส. 11-1-1 ภาพถ่าย
กิจกรรม 

 

 2 อาคารสถานที่ สะอาด และ
ตกแต่งอย่างมีคุณค่าทาง
สุนทรีย ์
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดการ
ดูแลอาคาร สถานที่ให้สะอาด และมีการตกแต่งสถานที่
ให้สวยงามอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์ เช่น การจัด
นิทรรศการด้านศิลปะ การจัดสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน  (มส. 11-2-1) 

มส. 11-2-1 ภาพอาคาร
สถานที ่

 
 

 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์
ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์มีการ
ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามกลมกลืน
กับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ประจําอาคารสถานที่ของสํานักฯ เป็นคน
กํากับดูแล (มส. 11-3-1) 

มส. 11-3-1 ภาพถ่ายภูมิ
ทัศน์โดยรอบ
คณะฯ 

 

 4 มีพื้นทีท่างวฒันธรรมทีเ่อือ้
และส่งเสริมต่อการจดั
กิจกรรม และมีการจัด
กิจกรรมอย่างสม่าํเสมอ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ เช่น ลานกิจกรรมหน้า
อาคารคณะฯ (ลานพิกุล) อาคารดนตรี อาคารศิลปะ 
ห้องนาฏศิลป์ โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ เช่น 
การจัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ กิจกรรมไหว้ครู และ
อบรมมารยาทไทย เป็นต้น และประดับตกแต่งด้วย
ประติมากรรม เช่น  พระพิฆเนศ ประติมากรรม
ประยุกต์ เป็นต้น (มส. 11-4-1) 

 

มส. 11-4-1 ภาพพื้นที่
ทางวัฒนธรรมและ
ภาพตัวอย่าง
กิจกรรม 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 5 ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักศึกษา 
ไม่ต่ํากว่า 3.51  จากคะแนน
เต็ม 5 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า 

มีการสํารวจระดับความพึงพอใจของบุคลากร
แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต่ อ สุ น ท รี ย ภ า พ ใ น มิ ติ ท า ง
ศิลปวัฒนธรรม เท่ากับ 4.12 จากคะแนนเต็ม 5 
(มส. 11-5-1) 

มส. 11-5-1 ผลสํารวจ
ความพึงพอใจการ
พัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5    5  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5   

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี:้ ดร.นิศากร ประคองชาติ/ 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน ์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการเนินงาน: 

อ.วัชรัศน์ ศรีวิรยิะกิจ 

โทรศัพท ์: 081-8872825 โทรศัพท์ : 088-5462219 
E-mail :  nprakongchati@yahoo.com E-mail :   watcharat41@gmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมีการปรับแต่งและรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงามเหมาะแก่การทํางานและการจัดการเรียนสอน 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 

2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่

ตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดล่วงหน้า 

คณะม นุ ษ ยศ า สต ร์ แ ล ะ สั ง ค มศ า สต ร์ มี
กรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เป็นกรรมการบริหารภายใน คณะกรรมการแต่
ละชุดกํากับดูแล และกําหนดนโยบายให้แก่คณะฯ 
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 41 และคณะกรรมการ
ประจํ าคณะฯ  มีความเข้า ใจบทบาทหน้าที่ ของ
คณะก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า คณะฯ  ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจําคณะ  พ .ศ .  2547(มส .  7 .1-1-1) รวมทั้ ง
กําหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
บทบาทของคณะกรรมการประจําคณะฯ ตามข้อบังคับ
และให้มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ล่วงหน้า (มส. 7.1-1-2, มส. 7.1-1-3, มส. 7.1-1-4) 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ 
คณะกรรมการประจําคณะฯ  พิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบและอ นุมั ติ แ ผน  ข้ อ บั ง คับ  ประกาศ 
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคณะฯ (มส . 
7.1-1-5, มส. 7.1-1-6) 

มส. 7.1-1-1 ขอ้บังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ว่าด้วย
คณะกรรมการประจํา
คณะ พ.ศ. 2547 

มส. 7.1-1-2  คําส่ังสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรที่ 
015/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ลงวันที่ 
22 ธันวาคม2553  
และคําส่ังสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรที่ 
002/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2555 

มส. 7.1-1-3 สรุปผล
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของ
คณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์โดย
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การประเมินตนเอง 

มส. 7.1-1-4 สรุปผลการ
บริหารงาน ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์โดย
คณะกรรมการประจํา
คณะ 

มส. 7.1-1-5 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ  

มส. 7.1-1-6 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ  

 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทกุระดับ มี
ความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ ์มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัตงิานและพัฒนา
สถาบัน 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกคนมีบทบาทสําคัญ
และ มี ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา 
กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน
เพื่อให้ภารกิจของคณะฯ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วาง
ไว้ โดยมีส่วนร่วมในการจัดทํา ปรับปรุงและทบทวน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีระดับคณะ
และระดับมหาวิทยาลัย และจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล (มส. 7.1-2-1) 

มีการจัดประชุมคณาจารย์ เพื่อระดมความคิด
จากบุคลากรทุกระดับทุกสายงาน เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาคณะฯ ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรนําเสนอปัญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ต่อผู้บริหาร  มีการ
เผยแพร่ ผลการดําเนินงานของคณะฯ สู่สาธารณชนใน
รูปแบบเ ว็บไซต์  วารสาร วิชาการ  และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น  เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะฯ 
วารสารพิกุล จดหมายข่าว (มส.7.1-2-2) และแจ้งใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และการประชุม
อาจารย์คณะฯ เป็นต้น (มส.7.1-2-3, มส.7.1-2-4) 

มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯ และใช้
ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยช่วยในการตัดสินใจ 
กํากับและติดตามดูแลผลการปฏิบัติงาน เช่น  ฐานข้อมูล
การวิจัย และฐานข้อมูล MIS เป็นต้น (มส. 7.1-2-5) 

 

มส. 7.1-2-1 คําส่ังและ
บันทกึขอ้ความ 

มส. 7.1-2-2 เว็บไซต์
คณะฯ วารสารพิกุล 
และจดหมายข่าว 

มส. 7.1-2-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ครั้งที่ 
1/2556 วันที่ 14 
กุมภาพันธุ์ 2555 
และบันทึกข้อความ
เชิญประชุม  

มส. 7.1-2-4 รายงานการ
ประชุมอาจารยค์ณะฯ
และบันทึกข้อความ
เชิญประชุม 

มส. 7.1-2-5 เว็บไซต์
คณะฯ และเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 
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 3 ผู้บริหารมีการกาํกับ ติดตาม

และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทัง้สามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของ
สถาบัน  ไปยังบุคลากรใน
สถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มีการจัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการและสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรใน
คณะฯ ตามภารกิจต่างๆ ในการประชุมอาจารย์คณะฯ  
คณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เพื่อแจ้งผลการดําเนินงานและนําเสนอผลการ
ติดตามภารกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และด้านอื่นๆ (มส. 7.1-3-1)  
มีการติดตามผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย เช่น การ
ติดตามการใช้งบประมาณ  การจัดทํารายงานผลโครงการ
กิจกรรม การติดตามคํารับรองปฏิบัติการเป็นรายบุคคล 
โดยการแจ้งเป็นบันทึกข้อความ ประกาศ ของคณะฯ ไป
ยังบุคลากรของคณะฯ และแจ้งในที่ประชุม(มส.7.1-3-2) 

2. มีประธานโปรแกรมวิชา คณะกรรมการ
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า  แ ล ะ หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม วิ ช า  เ ป็ น 
คณะกรรมการที่ดูแลการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรี รวมทั้งเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ทางวิชาการให้กับคณะ (มส. 7.1-3-3) 

3. ด้านบริการวิชาการ มีการบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากโปรแกรมวิชา กลุ่ม
วิชา และหัวหน้าศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น
ด้านประชาธิปไตย หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์คณะฯ 
และบุคลากรสํานักงานคณบดี รับผิดชอบดูแลการ
ให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล และหน่วยงานต่างๆ  
(มส.7.1-3-4) 

4. ด้านกิจการนักศึกษาและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษารับผิดชอบดูแลงานด้านกิจการ
นักศึกษา (มส. 7.1-3-5)   

5. ด้ านการประกัน คุณภาพการ ศึกษา  มี

มส. 7.1-3-1  
    - รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา
คณะฯ  
-  รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ  
  - รายงานการ
ประชุมอาจารย์
คณะฯ 

     (เอกสารเดยีวกันกับ 
มส. 7.1-1-5, มส. 
7.1-1-6, มส. 7.1-2-
4) 

   - บันทึกข้อความแจ้ง 
     การประชุมต่างๆ 
มส. 7.1-3-2  
    - บันทึกข้อความ 
    - ประกาศ 
    - สรุปผลโครงการ

ต่างๆ 
    - สรุปผลการติดตาม

และประเมินผล
โครงการ ประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ.
2555 รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดอืน 

-    สรปุผลการติดตาม
และประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.
2556 รอบ 6 เดือน  

     - รายงานผลการ
ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
2555 

มส. 7.1-3-3 คําส่ัง
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คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ 
และคณะกรรมการโปรแกรมวิชาประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชากับระดับ
คณะฯ (มส.7.1-3-6) 

6. ด้านการสนับสนุนงานวิจัย คณะฯ มีการ
สนับสนุนทุนวิจัย และส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนา และเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (มส.7.1-3-7) 

 

มหาวิทยาลัย ที ่
481/2554 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ปี 
พ.ศ.2554 

มส. 7.1-3-4  
    - สรุปผลโครงการ

ต่างๆ ของคณะ ฯ  
    - คําส่ังมหาวิทยาลัย 

ที่ 1187/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัด
นิทรรศการ ราชภัฏ
กําแพงเพชรวิชาการ
ครั้งที่ 9 “สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
สายใยสู่อาเซียน” ลง
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 

    - คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
059/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจดั
นิทรรศการราชภัฏ
กําแพงเพชรวิชาการ 
ครั้งที่ 9 “สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
สายใยสู่อาเซียน”   
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 
2555 และคําส่ัง
คณะฯ (เพิ่มเตมิ) ที่ 
067/2555 ลงวนัที่  
16 พฤศจิกายน 
2555 

-    คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
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031/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่
ท้องถิ่น ประจําปี 
พ.ศ.2555 ลงวนัที่ 
14 มถิุนายน 2555  

-    คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
043/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจดั
กิจกรรมเข้าค่าย
“พลเมืองดี
สร้างสรรค์  สานฝัน
ประชาธิปไตย”      
ลงวันที่ 10  สิงหาคม
2555  

   -  บันทึกข้อความแจ้ง
เข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ

มส. 7.1-3-5   
- คําส่ังคณะ
มนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
004/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ระดับ
คณะ ลงวันที่ 25 
มกราคม 2555      

มส. 7.1-3-6 คําส่ัง
แต่งตั้งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
034/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2555      
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ลงวันที่ 14 
กรกฎาคม  2555 
และคําส่ังคณะฯ 
(เพิ่มเติม) ที่ 
068/2555 ลงวนัที่  
16 พฤศจิกายน 
2555 

มส. 7.1-3-7  
    - ประกาศให้

ทุนอุดหนุนการวิจัย
ของงบคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 
งบประมาณ พ.ศ.
2555 และ พ.ศ.
2556 

     - ตารางข้อมูลจํานวน
อาจารย์ และที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพือ่
พัฒนาวิชาการ  
(ด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 
2555 
-  ตารางการเขา้ร่วม
ประชุม/สัมมนา/
อบรมเพือ่เพิ่ม
ศักยภาพและทักษะ
ด้านการวิจัยใหก้ับ
อาจารย์ ประจําปี
การศึกษา 2555 

    - บันทึกข้อความเชิญ
เข้าอบรม 

    - บันทึกขออนุญาตไป
ราชการ 

 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กําหนด
โครงสร้างการบริหารงานทั้งในระดับคณะ  และ

มส. 7.1-4-1  
- โครงสร้างการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ในการบริหารจัดการ ให้
อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

โปรแกรมวิชา เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารและการ
กํากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มี
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆ เช่น มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้รองคณบดี 
ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องต่างๆ ตาม ภาระงานของ
รองคณบดีแต่ละฝ่าย  มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้
ประธานโปรแกรมวิชาในการบริหารงบประมาณและ
การบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร 
ก า รพัฒนานั ก ศึ กษ า  โ ด ย ใ ช้ ห ลั กก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานไปสู่โปรแกรมวิชาโดย
อิงตามภารกิจเพื่อให้โปรแกรมวิชาสามารถบริหาร
จัดการงบประมาณที่ ตนเองได้ รับอย่ างมีอิสระ  
(มส. 7.1-4-1) 

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ อาทิเช่น 

1. การเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะฯ มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจ
ร่วมกันในการบริหารงานคณะฯ โดยคณะฯ ได้จัดให้มี
การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน (มส. 7.1-4-2) 

2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับ
คณะฯ การประชุมอาจารย์ในคณะฯ เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และยอมรับแนวปฏิบัติ 
หลักเกณฑ์ ในการบริหารงานร่วมกัน (มส. 7.1-4-3) 

3. คณะฯ ยึดหลักการกระจายอํานาจในการ
บริหารงาน ตลอดจนการตัดสินใจตามโครงสร้างของ
องค์กรโดยในการพิจารณาความดี ความชอบ (การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน) คณะกรรมการอํานวยการคณะและ
คณะกรรมการบริหารของคณะฯ จะเป็นผู้พิจารณา  
ผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาความดี  ความชอบ ของ
บุคลากรในคณะฯ และนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินการต่อไป (มส. 7.1-4-4) 

นอกจากนั้น  คณะฯ มีอํานาจในการกําหนด
คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
อาจารย์ประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของคณะฯ เพื่อให้งาน
การเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือก  
สรรหาให้ รวมทั้งคณะและโปรแกรมวิชาสามารถ
พิจารณาการต่อหรือเลิกสัญญาจ้างของอาจารย์ประจํา

บริหารงานในองค์กร
- บทบาทหน้าทีข่อง
ประธานโปรแกรมวิชา

    - คําส่ังมหาวิทยาลัย 
ที่ 481/2554 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ  ปี 
พ.ศ. 2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 7.1-
3-3)       
- คําส่ัง/บนัทกึ
มอบหมายอํานาจ
หน้าที่ให้รองคณบดี 

มส. 7.1-4-2  
    - คําส่ังคณะ

มนุษยศาสตร ์
 และสังคมศาสตร์     
ที่  028/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทําร่างแผน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาตามภารกิจ
หลักของคณะ ลง
วันที่ 24  พฤษภาคม  
2555 และคําส่ัง
คณะฯ (เพิ่มเตมิ) ที่ 
055/2555 ลงวนัที่  
28 กันยายน 2555 

-   บันทึกข้อความเชิญ
ประชุม 

มส. 7.1-4-3   
-  รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ  
  - รายงานการ
ประชุมอาจารย์
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ตามสัญญาจ้างและลูกจ้างชั่วคราวท่ีสังกัดหน่วยงาน 
เพื่อนําเสนอข้อมูลให้มหาวิทยาลัยรับทราบและ
พิจารณาต่อไป (มส. 7.1-4-5) 

4. คณะฯ มอบหมายอํานาจในการบริหารงาน 
ส่ังการในงานที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่ รองคณบดี (มส. 7.1-
4-6) เช่น การบริหารงานพัสดุ  (การจัดซื้อ - จัดจ้าง) 
มีการดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีผู้อนุมัติตามระดับ
ขั้นมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ) 
และเมื่อ ส้ินปีงบประมาณ มีการประเมินผลการ
ดํ า เ นิ น ง านตาม โค ร งก า ร  นํ า เ สนอคณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจจัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงานในปีถัดไป 

5 .  คณะฯ  มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  สนั บสนุ นกา ร
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่
บุคลากร  

-  การให้โอกาสแก่บุคลากรในการได้ศึกษา
ดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ(มส.7.1-4-7) 

- จัดให้มีการนําเสนอนวัตกรรม (Good 
practice)ของ สํ านั กประกั น คุณภาพการ ศึกษา  
(มส. 7.1-4-8) 

- จัดให้มีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นในระดับ
คณะ เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย (มส. 7.1-4-9) 

-  จัดให้มีรางวัลดีเด่นเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ประจําปีการศึกษาและรางวัลปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2555(มส.7.1-4-10) 

6. คณะฯ มีระบบส่ือสาร 2 ทาง เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
เช่น โทรศัพท์ภายในสายตรงของผู้บริหาร และส่ือสาร
ผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ (มส.7.1-4-11) รวมทั้งการ
แจ้งในที่ประชุม มีบันทึกข้อความแจ้งและแจ้งโดยตรง
กับคณะ 

7. คณะฯ ให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการประเมินภาวะผู้นําตามการ
รับรู้ของบุคลากรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ศึกษาเฉพาะกรณีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
(มส. 7.1-4-12) 

คณะฯ 
     (เอกสารเดยีวกันกับ 

มส. 7.1-1-5, มส. 
7.1-2-4) 

มส. 7.1-4-4 ขอ้มูลการ
พิจารณาเพื่อเล่ือนขั้น
เงินเดอืน 

มส. 7.1-4-5 เอกสาร
กําหนดคุณสมบตัิของ
บุคลากรของ
หน่วยงานและการ
แจ้งความประสงค์ใน
การตอ่หรอืเลิก
สัญญาจ้าง 

มส. 7.1-4-6 คําส่ัง/
บันทึกมอบหมาย
อํานาจหน้าทีข่องรอง
คณบดี 

มส. 7.1-4-7 บนัทึกขอ
อนุญาตไปราชการ 
และคําส่ังไปศึกษา    
ดูงานต่างประเทศ  

มส. 7.1-4-8 
  - สรุปรายงานโครงการ

การจดัการความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
การนําเสนอ
นวัตกรรม/การปฏิบัติ
ที่ดีระดับ
มหาวิทยาลัย 
เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง ในวันพุธ ที่ 
20 มีนาคม  2556 
และ 28 พฤษภาคม 
2556   

  - คําส่ังมหาวทิยาลัยฯ 
และบันทึกข้อความ
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ในวันพุธที่ 20 
มีนาคม 2556 และ 
28 พฤษภาคม 2556 

มส. 7.1-4-9 บนัทึก
ข้อความแจ้งผลการ
คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น 

มส. 7.1-4-10 ระเบียบ
คณะมนุษยศาสตร ์
 และสังคมศาสตร์     
ปีพุทธศักราช  2555
ว่าด้วยการให้รางวัล
ดีเด่นเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ ประจําปี
การศึกษา ลงวนัที่ 12  
ตุลาคม 2555 และ 
ระเบียบคณะ
มนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์     
ปีพุทธศักราช  2555
ว่าด้วยการให้รางวัล
ปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจําดเีด่น 
ประจําปีการศึกษา 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2555 

มส. 7.1-4-11 เว็บไซต์
คณะฯ และโทรศัพท์
สายตรง ของคณะฯ 

มส. 7.1-4-12 รายงาน
การวจิัย “ภาวะผู้นํา
ตามการรับรูข้อง
บุคลากรและความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร ศึกษา
เฉพาะกรณีคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
กําแพงเพชร        
ปี 2555” และ
บันทึกข้อความแจ้ง
ผลประเมิน 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ   

ผู้บริหารมีการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ สาระสําคัญ
ที่ได้รับมาจากที่ประชุมในระดับมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ตลอดจนการประชุมเชิง
วิชาการที่หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้นและนําความรู้ที่ได้รับมา
ถ่ายทอดในที่ประชุมคณาจารย์ มีบันทึกแจ้งหรือติด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คณะกรรมการในระดับคณะฯ 
หรืออาจารย์ในคณะฯได้ทราบและแนะนําวิธีปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ (มส. 7.1-5-1) 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโดย ส่งเสริมให้บุคลากรท้ังสายผู้สอนและสาย
สนับสนุนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่
กระทบกับงานประจําที่ทํา (มส. 7.1-5-2) 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม เสนอผลงาน
ทางวิชาการ ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในและ
ต่างประเทศ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และทักษะตลอดจนพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน  
ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจในด้านต่างๆ ของคณะฯ 
(มส. 7.1-5-3) 

เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการ
วิจัย โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  และการ
พัฒนาก า ร วั ด ผลและปร ะ เ มิ น ผลก า ร เ รี ย น รู้  
(มส. 7.1-5-4) 

ในด้านประกันคุณภาพคณะได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการสร้ าง เสริมความเข้ า ใจและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  ระดับคณะและระดับโปรแกรมวิชา 
ประจําปีการศึกษา 2555 (มส. 7.1-5-5) 

รวมทั้ง คณะฯ ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยโดย
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา 

มส. 7.1-5-1 คําส่ัง/
บันทึกข้อความแจ้ง  

มส. 7.1-5-2  บันทึกขอ
อนุญาตลาศึกษาต่อ  

มส. 7.1-5-3  
- ตารางข้อมูลจาํนวน
อาจารยท์ี่เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพฒันา
อาจารย์และที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพือ่
พฒันาวิชาการ     
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 
2555/บันทกึขอ
อนุญาตไปราชการ 

     - ตารางข้อมูลจํานวน
อาจารย์และที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพือ่
พัฒนาวิชาการ(ด้าน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ประจํา  
ปีการศึกษา 2555/
บันทึกขออนุญาตไป
ราชการ 
- คําส่ังไปราชการ
และศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

     (เอกสารเดยีวกันกับ 
มส.7.1-3-7 และ มส.
7.1-4-7) 

มส. 7.1-5-4 บนัทึกเชญิ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ดังนี้    

โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา : คณะฯ ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัย
โดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2553 ต่อเนื่องจนถึงในปีการศึกษา 
2555 ดังนี้    
      - เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม
( Innovation)  ร ะดั บมหาวิ ทย า ลัย ใน เครื อข่ า ย
ภาคเหนือตอนล่าง ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ช้ัน 3 (ห้องประชุมราช
พฤกษ์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยคณะฯ 
ได้ ส่ งผลงาน  จํ านวน  2  ผลงานเข้ าร่ วม  ได้ แก่ 
1. โครงการวิจัยพัฒนาครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น : ทุน
ทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วน
ร่วมขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม จังหวัด
กําแพงเพชร และ 2.โครงการวิจัยการประเมินผลการ
ฝึ กป ร ะสบก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ขอ งนั ก ศึ กษ า  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ของอาจารย์โอกาม่า  จ่าแกะ และคณะ 
(มส. 7.1-5-6) ซึ่งคณะได้นําข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการ และผลการวิจัยมาปรับปรุงและนํามาใช้
ในการจัดการและการบริหารการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาในคณะฯ  
          - เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอแนว
ปฏิบัติการที่ดี (Good practice)หรือนวัตกรรม
(Innovation) ระดับหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ 
ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โดยคณะฯ ได้ส่งผลงานของ
อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์หรรษา เข้านําเสนอ 
ชื่อผลงาน โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  “การอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สําหรับ
เด็กและเยาวชน จังหวัดกําแพงเพชร” (มส. 7.1-5-6)  

และแฟ้มเอกสาร
ประกอบการประชุม 
ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญและการ
พัฒนาการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู ้

     - บันทกึข้อความเชิญ
และสรุปโครงการ
จัดการความรู้ เรื่อง
เทคนิคการเขียนโครง
ร่างงานวิจัย ในวันพุธ  
ที่ 9 มกราคม 2556 

มส. 7.1-5-5 บันทึกเชญิ
เข้ารว่มกิจกรรม ใน
วันพุธที่ 6 มีนาคม 
2556 

มส. 7.1-5-6  
  - สรุปรายงานโครงการ

การจดัการความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
การนําเสนอ
นวัตกรรม/การปฏิบัติ
ที่ดีระดับ
มหาวิทยาลัย 
เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง ในวันพุธที่ 
20 มีนาคม 2556  
และ 28 พฤษภาคม 
2556 

  - คําส่ังมหาวทิยาลัยฯ 
และบันทึกข้อความ
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
ในวันพุธที่ 20 
มีนาคม 2556 และ 
28 พฤษภาคม 2556 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 7.1-4-8) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถงึ
ประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหาร (คณบดี และรองคณบดี) บริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย รวมทั้ ง ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ได้
ครบถ้วนทั้ง 10 หลัก ดังนี้(มส.7.1-6-1, มส.7.1-6-2) 

1. หลักประสิทธิผล   
2. หลักประสิทธิภาพ   
3. หลักการตอบสนอง   
4. หลักภาระรับผิดชอบ   
5. หลักความโปร่งใส   
6. หลักการมีส่วนร่วม   
7. หลักการกระจายอํานาจ   
8. หลักนิติธรรม   
9. หลักความเสมอภาค   
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ   
โดยในด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมมา 

ภิบาล 10 ด้าน อยู่ในระดับมาก (X= 4.25) 
รายละเอียดข้างต้นปรากฏตามเอกสารประกอบการ
รายงานผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10
หลัก 

มส. 7.1-6-1 ผลการ
ดําเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 10 
หลัก 

มส. 7.1-6-2 รายงาน
การวจิัย “ภาวะผู้นํา
ตามการรับรูข้อง
บุคลากรและความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร  ศึกษา
เฉพาะกรณี : คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  
ปี 2555” และบันทึก
ข้อความแจ้งผล
ประเมิน (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.7.1-
4-12)  

 7 สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและ
ผู้บริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรงุการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการ  ติ ดต าม  ตรวจสอบและ
ประ เมิ นผลงานของคณะฯ  ซึ่ งแต่ งตั้ ง โดยสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
คณะ โดยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เข้า
ตรวจการปฏิบัติงานของปีการศึกษา 2554 และตรวจ
การนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง
ที่ 3 (พ.ศ. 2552-2553) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ ในการ
ตรวจประเมินครั้งนี้ ผู้บริหารได้นําข้อเสนอแนะและข้อ
ควรปรับปรุงจากการตรวจประเมินในที่ผ่านมา มา
พัฒนาการบริหารงานต่างๆ ในคณะฯ (มส. 7.1-7-1, 
มส. 7.1-7-2,  มส. 7.1-7-3) 

2. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

มส. 7.1-7-1 ผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก สถาบัน 
ปีการศึกษา 2554 

มส. 7.1-7-2 รายงานผล
การดําเนินงานเพื่อ
รับการประเมินผล
การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2554 ตาม 
พรบ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
คณะ โดยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เข้า
ตรวจการปฏิบัติงานของปีการศึกษา 2555 และตรวจ
การนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้ง
ที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 
2556 โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ ใน
การตรวจประเมินครั้งนี้ ผู้บริหารจะได้นําข้อเสนอแนะ
และข้อควรปรับปรุงจากการประเมินมาพัฒนาการ
บริหารงานต่างๆ ในคณะ และจะนําผลการประเมินใน
ครั้งน้ีมาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการในปีการศึกษาต่อไป (มส. 7.1-7-4, 
มส. 7.1-7-5)  

พ.ศ. 2547 
มส. 7.1-7-3 บนัทึก

ข้อความแจง้
ข้อเสนอแนะและข้อ
ควรปรับปรุงจากการ
ประเมินของ
คณะกรรมการ 

มส. 7.1-7-4 ผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก สถาบัน 
ปีการศึกษา 2555 

มส. 7.1-7-5 รายงานผล
การดําเนินงานเพื่อ
รับการประเมินผล
การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2555 ตาม 
พรบ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
พ.ศ. 2547 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5   7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5   

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นางขนิษฐา  ศิรริัตน ์
นางสาวชุตินธร ฉิมสุข 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท ์: 084-2256384 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   sirirat_n1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็  

1. ผู้บรหิารคณะบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างเครง่ครัด 
        2. จดัใหม้ีการประเมินตนเองตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการประจําคณะฯ  

3. มีการดําเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร 
4. มีนโยบายให้ความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรทกุปีงบประมาณ  
5. ได้นําความคิดเห็นของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาดําเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 
6. มีระบบการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ชดัเจน 
7. คณาจารยข์องคณะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของคณะ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-   
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ตัวบ่งชี้ที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทัว่ไป 

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 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดประเด็นความรู้

และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
 

คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 
ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ โดยกําหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
กําหนดขอบเขตการจัดการความรู้ คือแผนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมีเป้าหมาย
พัฒนาศักยภาพการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน 

 มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ตามคําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 036/2555 ลงวันที่ 
20 กรกฎาคม พ.ศ.2555 (มส.7.2-1-1) ก่อนทํา
แผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา พ.ศ.2555 มีการ
จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อระบุ
ประเด็นให้ครอบคลุมด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน
งานวิจัย จากนั้นคณะฯ ได้จัดการประชุมวางแผนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และงานวิจัย วันพุธที่ 
19 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง
ประชุ มพิ กุ ล  ( 3 208 )คณะม นุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ (มส.7.2-1-2) 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ร่วมจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพ
การสอนและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
(มส. 7.2-1-3) มีการเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อ
ทบทวนกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ใน ปี
การศึกษา 2555 และเตรียมความพร้อมในการจัดเวที
แลกเปล่ียนความรู้การวัดและการประเมินผล และ
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ในวันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) (มส. 
7.2-1-4) 

มส. 7.2-1-1  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์               
ที ่036/2555  เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ     
การจดัการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 
ประจําปีการศึกษา 
2554 

มส. 7.2-1-2  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ (KM) 

มส. 7.2-1-3  แผนการ
จัดการความรู้  เรื่อง 
การจดัการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สําคัญ ประจําปี
การศึกษา 2555 

มส. 7.2-1-4  บันทึก
ข้อความเชิญประชุม 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 กําหนดบุคลากร

กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ทีก่ําหนด                
ในข้อ 1 
 

คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 
ดําเนินการ ดังนี้ 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ไ ด้ ร ะ บุ
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตาม
แผนการจัดการความรู้ คือ กลุ่มอาจารย์ประจําตาม
สัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอนเป็นหลัก 
สําหรับข้าราชการเป็นไปตามความสมัครใจ จํานวน
ทั้งส้ิน 60 คน (มส. 7.2-2-1) 

มีการสร้างและการแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงในแต่ละกระบวนงานได้จัด
กิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน โดยจัดให้มี 

จัดโครงการอบรมการจัดทําแบบทดสอบ ให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน) วิทยากร รศ.มัย 
ตะติยะ ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง
ประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(มส. 7.2-2-2)  

จัด โครงการ ฝึกอบรมเชิ งป ฏิบัติ ก ารการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม
พิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 7.2-
2-3) 

มีการพัฒนาระบบฐานความรู้ และจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยการจัดประชุม
ชี้แจงนโยบายการจัดการความรู้ด้านเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มคอ.3 เพื่อเป็นการซักซ้อม
ความเข้าใจให้กับคณาจารย์ภายในคณะ มีการจัดเก็บ
รวบรวม มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศึกษา2555 
(มส. 7.2-2-4) และ (มส.7.2-2-5) 

มส. 7.2-2-1  แผนการ
จัดการความรู ้

มส. 7.2-2-2  เอกสาร
ประกอบการอบรมแบ
ทดสอบ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสอน)

มส. 7.2-2-3  รายงานผล
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สําคัญตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

มส. 7.2-2-4  แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 
1/2555  

มส. 7.2-2-5  แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 
2/2555  

 3 มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากความรู ้ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit  
knowledge) เพื่อค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
ที่กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากร

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัด
โครงการ / กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยเชิญ
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอด
ความรู้ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย
กับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจัดการเรียน การสอนที่
เน้น ผู้ เ รี ยน เ ป็น สํา คัญทั้ งภายในคณะ  ภายใน

มส. 7.2-3-1 รายงานสรุป
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการ
พัฒนาการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู ้ 

มส. 7.2-3-2 รายงาน
สรุปผลโครงการจัดการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
กลุ่มเป้าหมายทีก่ําหนด 
 

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  
     การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
     - มีการจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้โดยเชิญบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
มาถ่ายทอดความรู้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งให้
แนวปฏิบัติที่ดี  ทั้งภายในคณะ ภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการเสวนา
วิชาการและนําเสนอองค์ความรู้การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ                   
      จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดย ผศ.วิสิฐ ธัญญะ
วัน และดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส ในวันอังคารที่ 
23 เมษายน 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมพิกุล (มส. 7.2-3-1) 
       จั ด โ ค ร ง ก า ร เ ทค นิ คก า ร เ ขี ย นข้ อ เ สนอ
โครงการวิจัย โดย ดร.วิทยา  คามุณี และ อาจารย์ 
ฤทธิรงค์  เกาฏีระ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 ณ 
ห้ อ ง  3 20 8 อ า ค า ร คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (มส. 7.2-3-2) 
     เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
     มีการสรุปเป็นองค์ความรู้การจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นําเสนอ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของคณะ  เพื่อการเข้าถึงความรู้ 
โดยการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดการความรู้ออก
เผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลายที่กล่าวมาซึ่งผู้ที่มี
ความสนใจสามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวก 
     1. คณาจารย์ในคณะสามารถเข้าถึงความรู้ ใน
ประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น โดยสืบค้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
(มส. 7.2-3-3) 
     2. คณะฯ ได้จัดทําห้องสนทนาวิชาการ  เพื่อ
สนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะสามารถเข้าถึงความรู้
ในประเด็นการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งตั้งอยู่
ชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ข้างห้องสํานักงานคณบดี) โดยคณาจารย์สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 เครื่อง เพื่อค้นคว้าข้อมูลผ่าน
ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ และค้นคว้าข้อมูลจาก
หนังสือ ตํารา วารสารทางวิชาการ เป็นต้น (มส. 7.2-
3-4) 

ความรู้ “เทคนคิการ
เขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย” 

มส. 7.2-3-3  เว็บไซต์
เผยแพร่รายงานเทคนิค
การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย และ
รายงานวิจัยพฒันา
ท้องถิ่น  

มส. 7.2-3-4 ภาพถ่ายหอ้ง
สนทนาวิชาการ 

มส. 7.2-3-5 เอกสาร
ประกอบการนําเสนอ
โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  : 
กิจกรรมนําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good  
practice) หรือ
นวัตกรรม ระดบั
หน่วยงาน ในวนัที่ 20 
มีนาคม 2556 

มส. 7.2-3-6 เกียรติบัตร
ผู้เข้าร่วมนําเสนอ
นวัตกรรม 

มส. 7.2-3-7 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยฯ และ
บันทึกข้อความเชิญเข้า
ร่วมกจิกรรม ในวันพุธที่ 
20 มีนาคม 2556 และ 
28 พฤษภาคม 2556 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 7.1-4-8) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
การเผยแพร่นวัตกรรม /แนวปฏิบัติที่ดี 
1. คณะฯ ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยสํานัก

ประกัน คุณภาพการ ศึกษาได้ จั ดกิ จกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 

1.1 โครงการการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม 
ระดับหน่วยงาน  ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานมาทั้งส้ิน 14 ผลงาน โดย
คณะฯ ได้ ส่งผลงาน 2 ชิ้น ในการเข้าร่วม คือ  
1.โครงการวิจัยพัฒนาครูของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
: ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมี
ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม 
จังหวัดกําแพงเพชร 2. โครงการวิจัยการประเมินผล
การฝึกประสบการวิชาชีพของนัก ศึกษา  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ของอาจารย์โอกามา  จ่าแกะ (มส.7.2-
3-5 และ มส. 7.2-3-6) 
          1.2  เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอแนว
ปฏิบัติการที่ดี (Good practice)หรือนวัตกรรม
(Innovation) ระดับหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ 
ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โดยคณะฯ ได้ส่งผลงานของ
อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์หรรษา เข้านําเสนอ ชื่อ
ผลงาน โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สําหรับ
เด็กและเยาวชน จังหวัดกําแพงเพชร” (มส.7.2-3-7) 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรูท้ี่กําหนดในข้อ 
1 ทั้งที่มีอยู่ในตวับุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพฒันาและ

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
รวบรวมความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย 
คือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพการสอนและเทคนิค
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของคณะเผยแพร่ผ่าน

มส. 7.2-4-1  รูปเล่ม
ความรู้การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
และรูปเล่มความรู้
เทคนิคการเขียน
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) 
 

เว็บไซต์ (มส. 7.2-4-1 และ มส. 7.2-4-2) 
การเรียนรู้การยกย่องชมเชย ผลการเรียนรู้ 

โดยการให้รางวัลผู้ที่ทําการสอนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมอบ
เกียรติบัตรให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 
2555 (มส.7.2-4-3) และยกย่องมอบเกียรติบัตรให้
อาจารย์ที่มีผลการปฏิบัติการท่ีดี (Good practice) 
หรือนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน วันที่ 20 มีนาคม 
2556 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องราชพฤกษ์
ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร(มส.7.2-4-4) 

มีการรวบรวมความรู้จากการจัดการความรู้การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) เช่น      

1. องค์ความรู้การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้    

2 .  องค์ความรู้ เทคนิคการเขียนข้อ เสนอ
โครงการวิจัย (มส.7.2-4-5)  

ตัวอย่างโครงการวิจัยในช้ันเรียนที่นําเสนอขอ
งบประมาณในการดําเนินงาน ดังนี้ 
       1. อาจารย์จําเนียนน้อย สิงหะรักษ์  ผลจากการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มทีมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาพุทธศาสน์ : กรณีศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร 
       2. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ การวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555   
       3. อาจารย์มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ การศึกษา
ปัญหาการใช้ไวยากรณ์ภาษาจีน : กรณีศึกษา 
โปรแกรมวิชาภาษาจีนช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร (มส.7.2-4-6) 

ข้อเสนอโครงการวิจัย 
มส. 7.2-4-2 เว็บไซต์

http://huso.kpru.ac. 
th 

มส. 7.2-4-3 เกียรติบัตร
สําหรับนักวจิัยที่มี
ผลงานวิจัย 

มส. 7.2-4-4 เกียรติบัตร
สําหรับอาจารยท์ี่มี
ผลงานการปฏิบัติการ 
ที่ดี (Good practice) 
หรือนวตักรรม ระดับ
หน่วยงาน  

มส. 7.2-4-5 เว็บไซต์
http://huso.kpru.ac. 
th ประเด็นองค์ความรู้
การวดัและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
และ เทคนิคการเขยีน
ข้อเสนอโครงการวิจัย   

มส. 7.2-4-6 รปูเล่ม
รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

 

 5 มีการนําความรูท้ี่ได้จากการ
จัดการความรูใ้นปีการศึกษา
ปัจจุบันหรอืปีการศึกษาที่ผ่าน
มา ที่เป็นลายลักษณอ์ักษร 

     จากการจัดทําแผนการจัดการความรู้ เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในปี
การศึกษา 2555 ได้นําความรู้จากการจัดการความรู้
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง อาทิ อาจารย์นัฐพล 

มส. 7.2-5-1  ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพ
แบบทดสอบปลายภาค 
วิชาทักษะการรบัสาร



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

246

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
(explicit knowledge) และ
จากความรู ้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง
(tacitknowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชใ้น
การปฏิบัตงิานจริง 

บ้านไร่ มีการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบปลาย
ภาค ภาคเรียนที่ 2/2555  วิชา 1541001 ทักษะการ
รับสารภาษาไทย และวิชา 1541204 หลักการเขียน 
(มส. 7.2-5-1) 
      การจัดการความรู้ เรื่ององค์ความรู้ด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย คณะฯ ได้ดําเนินการประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
อุดศึกษา มีโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
คณะส่งโครงการวิจัยข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน 
จํ านวน  2  ก ลุ่ม เ รื่ อ ง  คื อ  1 )  โคร งการความ
หลากหลายทางชีวภาพ คือ อาจารย์จําเนียนน้อย  
สิงหะรักษ์ ดร.วิทยา คามุณี, และ ดร.พิษณุ  บุญนิยม 
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม 2) โครงการวิจัยพัฒนาครู
ด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น คืออาจารย์โอกามา จ่าแกะ 
(มส.7.2 -5-2) 

ภาษาไทย 
มส. 7.2-5-2 รปูเล่มการ

ประชุมวิชาการ
โครงการส่งเสรมิการ
วิจัย  ในอุดมศึกษา        
ครั้งที่ 1 โดยความ
ร่วมมือของ 70 
มหาวิทยาลัย 

 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :  
นางสาวโอกามา  จ่าแกะ 
นางสาววิยุดา ทิพย์วเิศษ 
และคณะ 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  055-706555 ต่อ 1136, 081- 9083180  
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   okama24@hotmail.co.th 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - มีการจดัแผนการจัดการความรู้และจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทกุปี 
 - มีผลงานการปฏิบัติการที่ดี (Good practice) หรือนวตักรรม ระดับหน่วยงาน 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
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 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนระบบสารสนเทศ 

(information system 
plan) 
 

     สํานักวิทยบริการ จัดทําแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ (มส.7.3-1-1) และได้มีบันทึกเชิญ
ประชุมคณะกรรมการฯ (มส.7.3-1-2) เพื่อจัดทําแผน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของ
สํานักวิทยบริการ (มส.7.3-1-3) 

มส. 7.3-1-1  คําส่ัง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ (อ้างองิมา
จาก มหาวทิยาลัย) 

มส. 7.3-1-2 บันทึกเชญิ
คณะกรรมการจัดทํา
แผนระบบ
สารสนเทศฯ ร่วม
ประชุมจัดทําแผน
ระบบสารสนเทศฯ 
(อ้างอิงมาจาก 
มหาวิทยาลัย) 

มส. 7.3-1-3 แผนระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจของสํานัก
วิทยบริการ (อ้างอิง
มาจากมหาวทิยาลัย)

 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของสถาบัน 
โ ด ย อ ย่ า ง น้ อ ย ต้ อ ง
ครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน  การ วิจั ย  การ
บริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตาม    พันธ
กิจของมหาวิทยาลัยฯ  ที่สามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานบริหารและการตัดสินใจ โดยมีทั้งระบบ
สารสนเทศที่ใช้ร่วมกับของมหาวิทยาลัยและระบบ
สารสนเทศเฉพาะด้านของคณะ ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
- ทะเบียนนักศึกษา 
- หลักสูตร 
- วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 

มส. 7.3-2-1 เอกสาร
หน้าเว็บไซตร์ะบบ
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ
http://huso.kpru. 
ac.th/mis2555/ 

มส. 7.3-2-2  
เอกสารหน้าเวบ็ไซต์
ระบบสารสนเทศของ
คณะมนุษยศาสตร์



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

248

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
- การประเมินการสอนระดับคณะ 
- แผนการสอน 
- ประเมินความพึงพอใจของระบบ 

2. ด้านการวิจัย ประกอบด้วย 
- ทุนวิจัย/ ติดตามความก้าวหน้าวิจัย 
- การตีพิมพ์เผยแพร่ 
- ประเมินความพึงพอใจของระบบ 

3. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
- บุคลากร 
- สารสนเทศบุคลากรเกษียณตามระยะเวลา 
- การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
- การมา ลา ขาดราชการ 
- การพัฒนาบุคลากร 
- แผนงาน/ โครงการ 
- การประเมินความพึงพอใจของระบบ 

4. ด้านการเงิน ประกอบด้วย 
- งบการเงินตามไตรมาส 
- สารสนเทศงบประมาณตามแผนงาน 

โครงการ 
- สารสนเทศการยืมคืน 
- การประเมินความพึงพอใจของระบบ  

(มส.7.3-2-1) 
       โดยหน้าจอการทํางานของระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ (MIS) จะออนไลน์อยู่บน
หน้าเว็บไซต์ระบบสารสนเทศของคณะ (มส.7.3-2-2)  

และสังคมศาสตร์
http://huso.kpru. 
ac.th/ 

 
 
 
 
 

 3 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบ
ประเมินความพึงพอใจแบบออนไลน์สําหรับผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศฯ บนหน้าเว็บไซต์สารสนเทศของคณะ โดย
ใช้ระบบการประเมินกลางร่วมกับมหาวิทยาลัย  เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยเน้นความสะดวกใน
การประเมินและรายงานผล (มส.7.3-3-1) 
        คณะ ได้ทําประกาศคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจ การใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ให้กับ
บุคลากรภายในคณะ เพื่อทําการประเมิน (มส.7.3-3-2) 
      หลังจากทําการประเมินแล้ว  ระบบสามารถ
รายงานผลการประเมินได้ในรูปแบบสถิติ กราฟ และ
ข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน (มส.7.3-3-3) 

มส.7.3-3-1 เอกสารหน้า
เว็บไซต์แบบประเมิน
สําหรับกรอกขอ้มูล 

มส.7.3-3-2 ประกาศ
คณะ เรื่อง การ
ประเมินความพงึ
พอใจ การใช้ระบบ
สารสนเทศฯ 

มส.7.3-3-3 เอกสารหน้า
เว็บไซต์รายงานผล
การประเมิน  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 4 มีการนําผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบ
สารสนเทศมาปรับปรงุระบบ
สารสนเทศ  

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นําผลการ
ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศฯ ที่ได้รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ ของคณะ 
เพื่อสนองตอบตามความต้องการของผู้ใช้  โดยได้จัดทํา
รายงานสรุปผลการปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ และ
แผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ จากข้อเสนอแนะ
ที่ได้มากําหนดเป็นประเด็นสําคัญ ในการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯ (มส.7.3-4-1) และผลการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศฯ  ดังกล่าวได้ ผ่านการตรวจสอบของ
ผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อย (มส.7.3-4-2) จากที่ได้ทําการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ ตามประเด็นที่ได้จาก
ข้อเสนอแนะต่างๆ ทําให้ได้ระบบสารสนเทศฯ ที่
สะดวกในการใช้งาน ตอบสนองตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้มากขึ้น รวมถึงการนําไปพัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ ต่อไป (มส.7.3-4-3) 

มส.7.3-4-1 รายงาน
สรุปผลการ
ปรับปรงุระบบ
สารสนเทศฯ และ
แผนการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศฯ 

มส.7.3-4-2  บันทึก
ข้อความ เรื่อง 
รายงานผลการ
ปรับปรงุระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารและ
การตดัสินใจ 

มส.7.3-4-3 เอกสาร
แสดงหน้าเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศฯ 
ก่อนการปรับปรุง
และหลังการ
ปรับปรงุ 

 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้องตามที่
กําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการส่งข้อมูล
ผ่านระบบเครือข่ายของหนว่ยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้อง
ตามที่กําหนด โดยจัดส่งข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online 
(มส.7.3-5-1) 

มส.7.3-5-1 หน้าเว็บไซต์
สําหรับกรอกขอ้มูล
ของระบบ CHE 
QA Online  

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.สายพิณ พิกุลทอง กูรงุ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นางสาวสมลักษณ์ วิริยจาร ี
นายจิรพงษ์ เทยีนแขก 
 

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1217 โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1217 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :  somlak_45272440@hotmail.com 

jiracom@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

มีคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ  และทรัพยากรที่พร้อมในการดําเนินการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด ในลักษณะคลังข้อมูลที่
ตอบสนองต่อผู้บริหารทุกด้านตามที่ผู้บริหารต้องการ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน  
การวิจัย  การบริหารจัดการ  การเงิน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ศูนย์ สํานักฯ 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 6 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการแตง่ตั้งคณะ กรรมการ

หรือคณะทํางานบริหาร
ความเส่ียง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
สถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (มส. 7.4-1-1) 
เพื่อรับผิดชอบดําเนินการในการวิเคราะห์และจัดทํา
แผนบริหารความเส่ียง ประจําปีการศึกษา 2555 โดยมี
ผู้บริหารของคณะฯ และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
หลักของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทํางาน 
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ภายใน
คณะ โดยผู้บริหารของคณะฯ มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเส่ียง 
ตามกรอบคู่มือการจัดการความเส่ียงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎกําแพงเพชร ประจําปี พ.ศ. 2555  

มส. 7.4-1-1 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 
037/2555 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการวิเคราะห์
และจัดทําแผน
บริหารความเส่ียง 
ประจําปีการศึกษา 
2555 

 2 มีการวเิคราะหแ์ละระบุ
ความเส่ียง และปัจจัยที่
ก่อให้เกดิความเส่ียงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน จากตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 1)ความเส่ียงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที)่ 2) ความ
เส่ียงด้านยทุธศาสตร์ หรอื
กลยุทธข์องสถาบัน          
3) ความเส่ียงดา้นนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 4) ความเส่ียง
ด้านการปฏิบัตงิาน เช่น 
ความเส่ียงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจยั ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 5) 

คณะมนุษยศาสตร์ และ สั งคมศาสตร์  โดย
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ดําเนินการจัด
ประชุมระดมความคิดร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร
ภายในคณะฯ เพื่อวิ เคราะห์ ประเมิน และจัดทํา
แผนการจัดการความเส่ียง รวมทั้งมอบหมายความ
รับผิดชอบในการดําเนินการ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 
2556 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
(มส. 7.4-2-1) โดยพบว่าคณะฯ มีความเสี่ยงใน 3 
ประเด็นคือ 

1. ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

2. ความเส่ียงด้านจากเหตุการณ์ภายนอก 
3. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 

มส. 7.4-2-1 รายงานสรุป
กิจกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ความเส่ียงด้านบุคลากร
และความเส่ียงด้านธรรมาภิ
บาลโดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 6) ความเส่ียง
จากเหตุการณ์ภายนอก 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียง
และจัดลําดับความเส่ียงที่
ได้จากการวเิคราะห์ใน   
ข้อ 2 

จากการประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริหารความเ ส่ียง  ผู้บริหาร  และ
บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดทําแผนการจัดการความเส่ียง รวมทั้งมอบหมาย
ความรับผิดในการดําเนินการ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 
2556 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
สามารถประเมินและจัดอันดับความเส่ียงของคณะฯ 
(มส.รปศ. 7.4-3-1) ได้ดังนี้ 

1. อันดับที่ 1 ปัญหาด้านยาเสพติดที่แพร่ระบาด
ในทุกชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเยาวชน ทั้งในเรื่อง
สุขภาพ อนามัย อาชญากรรม ที่ถือว่าเป็นกําลังสําคัญ
ของประเทศในอนาคต โดยสอดคล้องกับ ประเด็นของ
แผนบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัย (เป็นความ
เส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก) มีคะแนนความเส่ียง 
(Risk Priority Number, RPN) เท่ากับ 108 คะแนน 

2. อันดับที่ 2 นักวิจัยในคณะมีจํานวนน้อย  
เนื่องมาจากในปีที่ผ่านมาคณะรับบุคลากรเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยระดับชาติที่ยัง
น้อย เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ที่ทําผลงานทั้งหมด
จึงถือว่าจํานวนนักวิจัยงานวิจัยในคณะยังมีน้อย (เป็น
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน) มีคะแนนความเส่ียง 
(Risk Priority Number, RPN) เท่ากับ 81 คะแนน 

3. อันดับที่ 3 การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อให้หลักสูตรดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน ในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ต่างๆ ของคณะ (ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของสถาบัน) (Risk Priority Number, RPN) 
เท่ากับ 81 คะแนน 

มส. 7.4-3-1 รายงานสรุป
กิจกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 7.4-2-1) 

 4 มีการจดัทําแผนบริหาร
ความเส่ียงที่มรีะดับความ

จากการประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริหารความเ ส่ียง  ผู้บริหาร  และ

มส. 7.4-4-1 แผนบริหาร
ความเส่ียงของคณะ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เส่ียงสูง และดําเนินการ
ตามแผน 

บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดทําแผนการจัดการความเส่ียง รวมทั้งมอบหมาย
ความรับผิดชอบในการดําเนินการ ในวันที่ 30 มกราคม  
พ .ศ .  2556  ณ  ห้ อ งประชุ มพิ กุ ล  อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ และในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ 
ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ประชุม
ได้ร่วมกันกําหนดกิจกรรม และจัดทําแผน/กิจกรรมการ
จัดการความเส่ียง (มส. 7.4-4-1) ตามประเด็นความ
เส่ียงที่สําคัญ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยยาเสพติด  
(กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมต่อต้านยาเสพติด) รับผิดชอบ
โดย  อาจารย์วนัสนันท์   นุชนารถ  มีระยะเวลา
ดําเนินการ 124 วันทําการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  
2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อตอบสนอง
ประเด็นความเส่ียงอันดับที่ 1 ปัญหาด้านยาเสพติดที่
แพร่ระบาดในทุกชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเยาวชน ทั้ง
ในเรื่องสุขภาพ อนามัย อาชญากรรม ที่ถือว่าเป็นกําลัง
สําคัญของประเทศในอนาคต โดยสอดคล้องกับ 
ประเด็นของแผนบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัย 
(เป็นความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก) มีคะแนนความ
เส่ียง (Risk Priority Number, RPN) เท่ากับ 108 
คะแนน 

2. โครงการการจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย 
“เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัย” รับผิดชอบโดย 
อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ มีระยะเวลาดําเนินการ 22 
วันทําการ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อตอบสนองประเด็นความเส่ียง
อันดับที่ 2 ด้านผลงานวิจัยในคณะมีจํานวนน้อย (เป็น
ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน) มีคะแนนความเส่ียง 
(Risk Priority Number, RPN) เท่ากับ 81 คะแนน 

3. โครงการการพัฒนาการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้  รับผิดชอบโดย อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ 
มีระยะเวลาดําเนินการ 108 วันทําการ ระหว่างวันที่ 
23 กรกฎาคม 2555 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม  2556 
เพื่อตอบสนองต่อประเด็นความเส่ียงอันดับที่ 3 การให้
ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้หลักสูตร
ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ เนื่องจาก
บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ทํางาน ในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ประจําปี 2555 

มส. 7.4-4-2 สรุปโครงการ 
3 ประเด็น ตามแผน
บริหารความเส่ียง
ของคณะ ประจาํปี 
2555  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ต่างๆ ของคณะ (ความเส่ียงด้าน
การปฏิบัติงาน) (Risk Priority Number, RPN) เท่ากับ 
81 คะแนน 

 5 มีการตดิตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะฯ ได้
ดําเนินการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ 
ภายในแผนการจัดการความเส่ียงของคณะฯ เพื่อ
รายงานคณบดีคณะฯ จํานวน 2 ครั้ง (มส. 7.4-5-1) 
ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 
ความก้าวหน้าโดยภาพรวม ร้อยละ 50 มีบาง
กิจกรรมล่าช้ากว่าแผนงานที่กําหนดไว ้

 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ความก้าวหน้า
โดยภาพรวม ร้อยละ 100 ทุกกิจกรรมเป็นไป
ตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
คณะฯ ได้นําเสนอแผนการจัดการความเส่ียงพร้อมผล
การดําเนินงานเข้าที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ
ขอข้อเสนอแนะจากกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2556 (มส. 7.4-5-2) ซึ่งมีข้อเสนอแนะ
ที่สําคัญ ดังนี้  

1. กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย 
ควรจะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  

2. ควรนําแผนบริหารความเ ส่ียง เสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ 

ทั้งนี้  คณะฯ จะนําข้อเสนอแนะไปบรรจุไว้ใน
แผนบริหารความเส่ียงของคณะฯ ในปีการศึกษาถัดไป 

 มส. 7.4-5-1 รายงาน
ความก้าวหน้าการ
จัดการความเส่ียง
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 7.4-5-2 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ วันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2556 

 6 มีการนําผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความ
เส่ียงในรอบปถีดัไป  

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะได้ร่วมดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้ 

1.ประเด็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 
ด้านงานวิจัย ควรจะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง นั้น  
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย ได้
มอบให้ ผู้รับผิดชอบ คือ อาจารย์โอกามา จ่าแกะ  
ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
คณาจารย์ใหม่มีความรู้ด้านการเขียนงานวิจัย เพื่อ

มส. 7.4-6-1 
http://huso. 
kpru.ac.th 

มส. 7.4-6-2 บนัทึก
ข้อความเรื่อง 
นําเสนอแผนบริหาร
ความเส่ียง ประจําปี
งบประมาณ 2555 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
นําเสนอขอทุนอุดหนุนการจัดทําผลงานวิจัย ต่อไป  

2.ประเด็นการนําแผนบริหารความเส่ียงเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์นั้น (มส. 7.4-6-1) คณะฯ ได้นําเสนอแผน
บริหารความเ ส่ียงต่อมหาวิทยา ลัย  เมื่ อ วันที่  3 
พฤษภาคม 2556 (มส. 7.4-6-2) 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
 6 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
 6 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 

รายงานผลการดําเนินงาน :  
นางสาววิชุรา  วินัยธรรม  
นางขนิษฐา  ศิรริัตน์  

โทรศัพท ์: 055-721878 โทรศัพท ์: 055-721878  

E-mail :  preeyanuch.pps@hotmail.com E-mail :   similan77@gmail.com               

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. บุคลากรทกุคนภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทํา
แผนบริหารความเส่ียง รวมทัง้มส่ีวนร่วมดําเนินการและรายงานผลความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน :  ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) 
ผลการดําเนินงาน   เนื่องจากไม่มีการประเมินในระดับคณะ  ประเมินในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 
หลักฐาน  
 - 
 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ค่าคะแนน..... ค่าคะแนน..... คะแนน.....  ค่าคะแนน..... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
ค่าคะแนน..... ค่าคะแนน..... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 

รายงานผลการดําเนินงาน :   
 

โทรศัพท ์:  โทรศัพท์ :   
E-mail :   E-mail :    

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่13   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลพัธ ์
นํ้าหนัก : ร้อยละ 5  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง  (คะแนนเต็ม 5) 

 
ผลการดําเน ินงาน 
 ปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินการดําเนินงานของผู้บริหารที่ประเมินโดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง =  ร้อยละ 90.3 คะแนน คิดเป็น 4.52 คะแนน  
 
หลักฐาน   
มส. 13-0-1 รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือรับการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ

มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พ.ศ. 2547  
มส. 13-0-2 ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน  ในการปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ค่าคะแนน 4.50 ค่าคะแนน 5.00 คะแนน 4.52  ค่าคะแนน 4.51 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
ค่าคะแนน 4.50 ค่าคะแนน 5.00 คะแนน 4.52  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 

รายงานผลการดําเนินงาน :   
นางสาววิชุรา  วินัยธรรม  
นางขนิษฐา  ศิรริัตน์  

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท ์:  055-721878 
E-mail : phikulthong_s@yahoo.com E-mail :  similan77@gmail.com              

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย  กําหนดยุทธศาสตร์  ทิศทาง  และ
นโยบาย ทําพันธกิจครบตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี  กํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปี  ประเมินประสทิธิผลของแผนปฏิบัติงานประจําปี และมีการดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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องค์ประกอบที ่8   การเงินและงบประมาณ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ

หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 6 ข้อ 
 

มีการดําเนินการ 7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธข์อง
สถาบัน 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีแผนกล
ยุทธท์างการเงนิประจําปี พ.ศ. 2555,  และประจําปี  
พ.ศ.  2556  (มส. 8.1-1-1) ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์
แผนการขอตั้งงบประมาณ  พ.ศ. 2555 (มส. 8.1-1-
2) แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ  พ.ศ. 2552-2555, 
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พ.ศ 2556-2560 (มส. 
8.1-1-3) และแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2552-2555, และแผนปฏิบัติ
ราชการ  4  ปี  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556-
2560 (มส. 8.1-1-4) โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ  เพื่อรองรับเงินนอกงบประมาณ  ทั้ง
ประเภท  บ.กศ.  และ  กศ.บป.  งบประมาณแผ่นดิน  
ตามแบบฟอร์มโครงการจะกําหนดใหร้ะบุประเภท
ของงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธท์าง
การเงินของคณะ (มส. 8.1-1-5, มส. 8.1-1-6, มส. 
8.1-1-7) โดยคณะ  มีพันธกิจหลัก  5  พันธกจิ  

  คณะฯ  มีกระบวนการในการดําเนินงานให้
ได้มาซึ่งแผนกลยุทธท์างการเงนิของคณะฯ  ประจําปี  
2556  ดงันี ้  

1. คณะฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
ร่างแผนกลยทุธ ์ประจําปี พ.ศ.2556-2560 ในวันที่  
10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555  และวันที่ 1-2 สิงหาคม 
2555 (มส. 8.1-1-8) 

2. จัดทําคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี 2556 (มส. 8.1-1-
9) 

3. นําข้อมูลที่ไดเ้สนอต่อคณะกรรมการจัดทํา 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจําปี 2556 และเสนอต่อ
คณบดี (มส. 8.1-1-4) 

มส. 8.1-1-1 แผน      
กลยุทธท์างการเงิน
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ประจําปี  พ.ศ.  
2555  และประจําปี  
พ.ศ.  2556 

มส. 8.1-1-2  แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ  2555 

มส. 8.1-1-3  แผน
ยุทธศาสตร์  สู่การ
ปฏิบัติ  พ.ศ. 2552-
2555, แผน
ยุทธศาสตร์  สู่การ
ปฏิบัติ  พ.ศ.  2556-
2560    

 มส. 8.1-1-4  
แผนปฏิบัติราชการ  
4  ปี  ประจําปี
งบประมาณ   

     พ.ศ. 2552-2555,  
พ.ศ. 2556-2560  

 มส. 8.1-1-5 คู่มือจัดทํา
คําขอตั้งงบประมาณ
แผนปฏิบัติงาน/
โครงการ  

 มส. 8.1-1-6  โครงการ
งบประมาณปี  2555  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
4. นําร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินเสนอที่

ประชุมคณะกรรมบริหารคณะฯ  ครั้งที่  4/2555 
เมื่อวันที่  12  กันยายน  2555 (มส. 8.1-1-10) และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 
เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.  2555 (มส. 8.1-1-11) 

 
 
 
 
 
 
 

มส. 8.1-1-7  โครงการ
งบประมาณปี  2556  

มส. 8.1-1-8  เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการจัดทํา
ร่างนโยบายและแผน
กลยุทธ์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

มส. 8.1-1-9 คําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ดําเนินงานแผน 

      กลยุทธท์างการเงิน  
ประจําปี 2556 

มส. 8.1-1-10 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ ครัง้ที่  
4/2555  วันที่  12  
ก.ย.  2555 

มส. 8.1-1-11  เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ ครั้งที่  
2/2555   

     ในวันที่ 10 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

 2 มีแนวทางจดัหาทรัพยากร
ทางด้านการเงนิ หลักเกณฑ์
การจดัสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรรที่เป็นระบบและการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ (มส. 8.1-2.1) 
โดยในแต่ละปีงบประมาณ คณะฯ  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย  ซึ่ งสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากรตามโครงการ/ กิจกรรม  ที่เสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย  
(มส. 8.1-2-2)  ดังนี้ 

มส. 8.1-2-1  แผน     
กลยุทธท์างการเงิน  
(ตารางแสดง
แผนการจัดหา
ทรัพยากรทางการ
เงิน) 

มส. 8.1-2-2 โครงการ
ประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2555, 
และโครงการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
- งบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ  
- เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้) ได้แก่  

บ .กศ . ,  กศ .บป .   ซึ่ งมาจากค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษา 

- งบประมาณจากแหล่งอื่น  เช่น  โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา (รป.บ.)  เงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการ
จากงบมหาวิทยาลัย ค่าสมัคร/ค่าลงทะเบียนร่วม
อบรม/แข่งขัน บูรณาการโครงการในลักษณะที่คล้าย 
กันของโปรแกรมวิชาต่างๆ เป็นต้น (มส. 8.1-2-3) 

ในส่วนของการวางแผนการใช้เงินและการ
ตรวจสอบการใช้เงินนั้น แต่ละโครงการได้กําหนด
แผนการใช้จ่าย โดยแต่ละกิจกรรมจะต้องดําเนินการ
เบิ กจ่ า ย งบประมาณใ ห้ตร งตาม ไตรมาส  ซ่ึ ง
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้คณะฯ รายงานการใช้
งบประมาณเป็นรายไตรมาส และรายงานผลการ
ติดตามและประเมินโครงการประจําปีงบประมาณ ใน
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (มส. 8.1-2-4, มส. 
8.1-2-5, มส. 8.1-2-6) และมีการตรวจสอบยอดการ
ใช้จ่ายเงินกับระบบบัญชี 3 มิติ  (มส. 8.1-2-7) 

 
 
 
 

ประจําปีงบประมาณ 
2556  

มส. 8.1-2-3 แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน  พ.ศ.  
2556 

มส. 8.1-2-4  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
2555 รอบ 6 เดือน   

มส. 8.1-2-5  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 รอบ 12
เดือน 

มส. 8.1-2-6 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 รอบ 6 
เดือน 

มส. 8.1-2-7  ระบบบัญช ี
3 มิต ิGFMIS 

 3 มีงบประมาณประจําปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 
 

ในแต่ละปีงบประมาณ  คณะฯ  ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร ตามโครงการ/กิจกรรม ที่เสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย (มส. 8.1-3-1, มส. 8.1-3-2) โดย
ในปีงบประมาณ 2555 และ 2556 แยกหประเภทได้ 
ดังนี้ 

- งบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ  
- เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้) ได้แก่  

บ .กศ . ,  กศ .บป .   ซึ่ งมาจากค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษา 

- งบประมาณจากแหล่งอื่น  เชน่  โครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วน

มส. 8.1-3-1  โครงการ
ประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2555  

มส. 8.1-3-2  โครงการ
ประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2556  

มส. 8.1-3-3 บันทึก
ข้อความและสัญญา
ความร่วมมือกบั
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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ท้องถิ่นทีใ่ห้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา (รป.บ.) (มส. 8.1-3-3) เงินสนับสนุนการ
จัดนิทรรศการจากงบมหาวิทยาลัย  ค่าสมัคร/
ค่าลงทะเบียนรว่มอบรม/แข่งขนั  บูรณาการโครงการ
ในลักษณะที่คล้ายกันของโปรแกรมวิชาต่างๆ เป็นต้น  
(มส. 8.1-3-4) งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์สามารถจําแนกได้ตามพันธกิจ ดังนี ้
     งบประมาณประจําปี  2555   
      1)  ด้านการเรียนการสอน จํานวน 1,244,060 
บาท  
       2)  ด้านการวิจัย จํานวน  216,400 บาท  
       3 )  ด้ านการบริการทาง วิชาการ  จํ านวน 
1,178,000 บาท  
       4)  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 100,000 บาท  
       5) ด้านการบริหารจัดการ จํานวน 722,960 
บาท 
       รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,461,420 บาท 
     งบประมาณประจําปี  2556  
     1)  ด้านการเรียนการสอน  จํานวน 1,154,980 
บาท  
     2)  ด้านการวิจัย จํานวน  232,000 บาท  
     3 )  ด้ านการบริ ก า รทา งวิ ช าการ  จํ านวน 
1,088,460 บาท  
     4) ด้านการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม 
จํานวน 41,000 บาท  
     5)  ด้านการบริหารจัดการ จํานวน  825,980 
บาท 
      รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,342,420 บาท 

มส. 8.1-3-4 แผน      
กลยุทธท์างการเงิน  
พ.ศ. 2556 

 

 4 มีการจดัทํารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อสภาสถาบันอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้ง 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทํา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  
และรายงานผลการตดิตามและประเมินโครงการ
ประจําปีงบประมาณ 2555 ในรอบ 6 เดือน  และ 
12 เดือน  (มส. 8.1-4-1, มส. 8.1-4-2) และ
โครงการงบประมาณประจําปงีบประมาณ 2556 
รอบ 6 เดือน (มส. 81-4-3) โดยได้นาํเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ ์2556 และคณะกรรมการประจําคณะ 

มส. 8.1-4-1 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 รอบ 6 เดือน 

มส. 8.1-4-2  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
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ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กมุภาพันธ์ 2556 ก่อน
นําเสนอมหาวิทยาลัย (มส. 8.1-4-4, มส. 8.1-4-5) 
และมีการตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงนิกับระบบบัญชี 
3 มิต ิ(มส. 8.1-4-6)   

 
 

ประจําปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2555 รอบ 12 
เดือน  

มส. 8.1-4-3  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2556 รอบ 6 
เดือน  

มส. 8.1-4-4 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะครัง้ที่ 
1/2556 เมือ่วันที่  
14 กุมภาพันธ์  
2556 

มส. 8.1-4-5 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะครั้งที่ 
1/2556 ในวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2556  

มส. 8.1-4-6 ระบบบัญช ี
3 มิต ิGFMIS 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 8.1-2-8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการนําข้อมูลทางการเงินไป
ใช้ในการวเิคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความม่ันคงของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

ในกระบวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งคณบดีเป็น
กรรมการโดยตําแหน่ง ได้จัดสรรงบประมาณ  โดย
พิจารณาจากข้อมูลทางการเงิน  ในการวิเคราะห์
จํานวนเงินต่อจํานวนนักศึกษา (โดยฝ่ายการเงินของ
มหาวิทยาลัย )  ซึ่ ง เ ป็นข้อมูลประกอบการร่วม
พิจารณาการทํางานตามแผน และตัดสินใจการใช้
จ่ายเงิน ทําให้ผู้บริหารสามารถนําไปวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความม่ันคงของคณะได้อย่างต่อเนื่อง 
(มส. 8.1-5-1) 

มส. 8.1-5-1 รายงาน
การคํานวณต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 
ประจําปีการศึกษา 
2555  

มส. 8.1-5-2 แผน       
กลยุทธท์างการเงิน    
ปี พ.ศ. 2555 ปี 
พ.ศ. 2556 
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 จากโครงการประจําปีงบประมาณ  คณะได้
วิ เคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผลกลยุทธ์ของคณะประจําปี  2556 
(มส. 8.1-5-2) 

 
 

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ทาํหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงนิให้เป็นไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
สถาบันกําหนด 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ดําเนนิการตามระบบกลไกการตรวจสอบภายใน ตาม
ข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรับ
การตรวจสอบภายในเบื้องต้นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในคณะและจากบุคลากรภายนอก
คณะซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย ดงันี ้

1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะ 
ได้ ต ร วจสอบ เ บ้ื อ งต้ นการป ฏิบั ติ ง าน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อาจารย์วิยุดา ทิพย์
วิเศษ อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ อาจารย์ธวชินี แสง
ขรรค์ชัย เพื่อตรวจสอบเบ้ืองต้น ในการเตรียมรับการ
ตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย ดังประเด็นต่อไปนี้ การควบคุมภายใน
ด้านการบริหาร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการการ
ตรวจสอบภายในได้ตรวจตามเอกสาร แบบ ปย.1, 
ปย .2 และแบบการประเมินความเส่ียงเพื่อการ
ควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ของคณะให้ข้อเสนอแนะในการนําไปจัดเตรียมข้อมูล 
และหลักฐานเพื่อการเตรียมรับการประเมินจาก  
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
ต่อไป (มส. 8.1-6-1) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี 2555 เข้าตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวัน
อังคารที่ 11  ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ธีระ ภักดี รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย  
รบชนะชัย พูลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .รัชนี  
นิธากร อาจารย์วิไลวรรณ กระต่ายทอง ดร.พฤฑฒิ
พลพฤฑฒิกุล และมีผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล ในประเด็นการ
ตรวจดังต่อไปนี้  การควบคุมภายในด้านการบริหาร 

มส. 8.1-6-1  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่ 
014/255 เรื่อง 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ      
ผู้ตรวจสอบภายใน 
ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 
ประจําปี
งบประมาณ 2555 
ลงวันที่ 22 ม.ีค. 55 

มส. 8.1-6-2 รายงาน
การวางระบบการ
ควบคุมภายในและ
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
คณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2555 

มส. 8.1-6-3 รายงานผล
การสอบทานการ
ประเมินการควบคุม
ภายใน ประจําปี 
2555  

มส. 8.1-6-4 ระบบบัญช ี
3 มิต ิGFMIS 
(เอกสารเดียวกันกับ 
 มส. 8.1-2-8) 

มส. 8.1-6-5 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะและ
รายงานการประชุม
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ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการการตรวจสอบภายใน ได้
ตรวจตามเอกสาร แบบ ปย.1,  ปย.2 และแบบการ
ประเมินความเส่ียงเพื่อการควบคุมภายใน โดยผลการ
สอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุมภายใน
เป็นไปตามวิธีการที่กําหนด ระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน ซึ่งผลการตรวจสอบภายในอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม (มส. 8.1-6-2, มส. 8.1-6-3) 

3. คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันพฤหัสบดี     
ที่  30 พฤษภาคม 2556  ระกอบด้วย นายวรีศักดิ์       
ปี่บัว นางจรรยา ชวนานนท์  รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์   
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ  นายสุนทร  อนุเพชร ผศ.ชชัชัย  
พวกดี นางสาวคณารัตน์  พูลเขียว นางสาวสุภาภรณ์  
หมั่นหา  นางสาวเกศกนก  ไทยแท ้ โดยมีผู้บริหาร
คณะฯ เป็นผู้ใหข้้อมูล (มส. 8.1-6-3) 

ทั้งนี้ คณะฯ ยังมี คณะกรรมการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน 
ได้จัดทําสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จากฐานข้อมูล
ทางการเงิน (มส. 8.1-6-4) เพื่อติดตามและควบคุม
การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจเพื่อการบริหาร และสรุปรายงานงบประมาณ
เสนอต่อคณะกรรมการคณะ ตามรายงานผลการ
ติดตามและประเมินโครงการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และ
โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในรอบ 6 
เดือน (มส.8.1-6-5) 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 
1/2556 ลงวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2556 และ  

 
 
 
 
      ครั้งที่  1/2556  

เมื่อวันที่  20 
กุมภาพันธ์  2556  
 

 
 

 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตาม
ผลการใช้เงินใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทํา
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จากฐานข้อมูลทาง
การเงิน  เพื่อติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ และ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (มส. 8.1-7-1) 
ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัยตามรายงานผลการติดตาม

มส.  8.1-7-1   
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ  ครั้งที่  
ครั้งที่  1/2556  
เมื่อวันที่  14  
กุมภาพันธ์  2556
และรายงานการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
และประเมินโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และโครงการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในรอบ 6 เดือน (มส. 
8.1-7-2, มส. 8.1-7-3, มส. 8.1-7-4) และมีการ
ตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงินกับระบบบัญชี 3 มิติ  (มส. 
8.1-7-5) 

ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ  ครั้งที่  
1/2556  เมือ่วนัที่  
20 กุมภาพันธ์  
2556  

มส. 8.1-7-2  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 รอบ 6 เดือน   

มส. 8.1-7-3  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 รอบ 12เดือน 

มส. 8.1-7-4  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2556 รอบ 6 เดือน 

มส. 8.1-7-5 ระบบบัญช ี
3 มิต ิGFMIS  

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
7 ข้อ 7  ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
7 ข้อ 7  ข้อ คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาววิชุรา  วินัยธรรม  
นางสุมาพร  จัน่ศรี  

โทรศัพท ์: 081-0411870 โทรศัพท ์: 055-721878  

E-mail :  preeyanuch.pps@hotmail.com E-mail :   similan77@gmail.com               

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. คณะมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และมีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนือ่งทกุปี 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
- 
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องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 1 ข้อ มีการดําเนินการ 

2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ หรือ 5 ขอ้ หรือ 6 ขอ้
มีการดําเนินการ 7 

หรือ 8 ข้อ 
มีการดําเนินการ 9 ข้อ

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน ตั้งแตร่ะดับภาควิชา 
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสอดรับกับของ
มหาวิทยาลัย และองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะฯ ได้ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ รวมทั้ง
ระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบ
การควบ คุม  ตรวจสอบ  ประ เ มิน คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (มส. 9.1-1-1) 

2. คณะฯ ดําเนินงานตามระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA ในการดําเนินงานประกันคุณภาพโดยเริ่มจาก
การวางแผนการดําเนินการตามแผนการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การ
ดําเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

2 .1 คณะฯ ได้ดํา เนินงานตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มส. 9.1-1-2) 

2.2 คณะฯ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงาน และ
ติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 (มส.9.1-1-3)   

2.3 คณะฯ มีนโยบายและแนวดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 (มส. 9.1-1-4)  

2.4 คณะฯ มีแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ ประจําปีการศึกษา 2555 (มส. 

มส. 9.1-1-1  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  เรื่อง  
นโยบายและแนว
ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 2 
ตุลาคม 2554   

มส. 9.1-1-2  คู่มือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 ของสํานกังาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหง่ชาติ 

มส. 9.1-1-3 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
35/2555 เรือ่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 
2555 ลงวันที่  15  
กรกฎาคม  2555 และ
คําส่ัง (เพิ่มเติม)  ที่ 
68/2555 ลงวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2555 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
9.1-1-5) 

2.5 คณะฯ จัดสรรงบประมาณตามโครงการ
พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อเน่ืองทุกปี เพื่อสนับสนุนการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง  และจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (มส. 9.1-1-6) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
คณะฯ มีงบประมาณโครงการพัฒนาระบบและกลไก
งานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 25,000 บาท ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีงบประมาณโครงการพัฒนา
ระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 
25,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะจากโครงการพัฒนา
บุคลากรคณะฯ ด้วย (มส.  9.1-1-7,มส.  9.1-1-8) 

2.6 คณะฯ มีการติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองจากผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับคณะ และระดับโปรแกรมวิชาอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง  ทั้ ง เ ป็ น ล า ย ลั ก ษณ์ อั ก ษ ร แ ล ะ ว า จ า 
(มส.9.1-1-9) 

2 .7 คณะฯ  มี คํา ส่ังแต่ งตั้ งคณะทํางาน
สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปี
การศึกษา 2555 (มส. 9.1-1-10) 

2.8 คณะฯ มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับคณะ ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2547 ถึงปีการศึกษา 2554 (มส.9.1-1-11) 

     
 
 
 

 
 
 

 

มส. 9.1-1-4  ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เรื่อง 
นโยบายและแนว
ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา  
2555 ฉบับประกาศ  
ณ วันที่ 11 ตุลาคม  
2555 

มส. 9.1-1-5 แผนปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
ปีการศึกษา 2555 

มส. 9.1-1-6 บันทึก
ข้อความการจัด
กิจกรรม  

มส. 9.1-1-7  แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี
การศึกษา 2555 

มส. 9.1-1-8  แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ   
ประจําปีการศึกษา 
2556 

มส. 9.1-1-9 บันทึก
ข้อความติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
จัดทํา SAR 

มส. 9.1-1-10 คําส่ัง
แต่งตั้งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
16/2556 ประจําปี
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
การศึกษา 2555     
ลงวันที่ 28 มีนาคม 
2556  

มส. 9.1-1-11 รายงาน
การประเมินตนเอง 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา 
2547 - 2555 

 2 มีการกําหนดนโยบายและ
ให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบนั 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้
กําหนดนโยบายและแนวดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประกาศแจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านทราบ (มส. 9.1-2-1)  

นอกจากนี้ คณะยังส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เข้ารับ
การพัฒนาตนเองในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ เข้าร่วมประชุม
โครงการการจัดการความรู้ดานการประกันคุณภาพ
กา ร ศึ กษ าและสม ร รถนะห ลัก ใ ห้ กั บ บุ ค ล าก ร 
(การประกันคุณภาพกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ) 
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  (มส. 9.1-2-2) 

2. คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ได้เข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2555 เรื่อง  ความรู้เบ้ืองต้น 
“อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน SAR ระดับโปรแกรมวิชา
และคณะและการรวบรวมหลักฐาน” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2555 ณ  อาคารสํานักงานอธิการบดีใหม่ (ตึก 14 ) จัดโดย
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และการรวบรวมหลักฐาน 
(มส. 9.1-2-3) 

3. เจ้าหน้าที่ในคณะเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online 
System) ใ น วั นที่  3 0  สิ ง ห าคม  2 5 55  ณ  ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

มส. 9.1-2-1 ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เรื่อง 
นโยบายและแนว
ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา  
2555 ฉบับประกาศ  
ณ วันที่ 11 ตุลาคม  
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ          
มส. 9.1-1-4)   

มส. 9.1-2-2  รายชื่อ
บุคลากรเข้ารว่ม
กิจกรรม ในวันที่ 27 
มิถุนายน 2555 

มส. 9.1-2-3 รายชื่อ
บุคลากรเข้าโครงการ
ปฐมนเิทศพนกังาน
มหาวิทยาลัย และ
พนักงานราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
2555 เรื่อง  ความรู้
เบื้องตน้ “อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขยีน 
SAR ระดับโปรแกรมวชิา
และคณะและการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (มส. 9.1-2-4)   

4 .  คณาจารย์และบุคลากรในคณะเข้าร่วม
โครงการเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน AUN_QA และ 
EdPEx สู่การปฏิบัติ  ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 ณ 
หอประชุมทีปั งกรรัศมี โชติ  ชั้น  2  (ห้อง ลีลาวดี ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (มส. 9.1-2-5) 

5. เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

   - โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติการ
ที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม(Innovation) 
ระดับมหาวิทยาลัย ในเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ใน
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมี
โชติ ชั้น 3 (ห้องประชุมราชพฤกษ์)  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร โดยคณะฯ ได้ส่งผลงาน จํานวน 2 
ผลงานเข้าร่วม ได้แก่ 1. โครงการวิจัยพัฒนาครูด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น : ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตําบล
นครชุม จังหวัดกําแพงเพชร และ 2.โครงการวิจัยการ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ของอาจารย์โอกามา จ่าแกะ และคณะ  

   - โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอแนวปฏิบัติการที่ดี 
(Good practice) หรือนวัตกรรม(Innovation) ระดับ
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในวัน
อั งคารที่  28  พฤษภาคม  2556 ณ  ห้องประชุม 
คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยคณะฯ ได้ส่งผลงานของอาจารย์เยาว
ลักษณ์  ใจวิสุทธ์หรรษา เข้านําเสนอ ชือผลงาน 
โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม “การ
อบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สําหรับเด็กและเยาวชน 
จังหวัดกําแพงเพชร” (มส. 9.1-2-6) 

6. คณบดี รองคณบดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
คณะเข้าประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุมจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

รวบรวมหลักฐาน” เมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 

มส. 9.1-2-4 เอกสารการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลด้าน
การประกันคุณภาพ
การศกษึาระดับ 
อุดมศึกษา (CHE QA 
Online System) ใน
วันที่ 30 สิงหาคม 
2555 

มส. 9.1-2-5 โครงการ
เสวนาและแลกเปล่ียน
เรียนรู้เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐาน AUN_QA 
และ  EdPEx สู่การ
ปฏิบัติ  ในวันจนัทรท์ี่ 
4 มีนาคม 2556  

มส. 9.1-2-6 บันทึกเชญิ 
เข้ารว่มโครงการแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good 
practice)  และ
เอกสารประกอบการ
นําเสนอ แนวปฏิบัติที่
ดีหรือนวัตกรรม 
(Innovation) ระดับ
มหาวิทยาลัยใน 
เครือข่าวยภาคเหนือ
ตอนล่าง ในวันพุธที่ 
20 มีนาคม 2556  

มส. 9.1-2-7  หนังสือเชิญ
ประชุมเตรยีมพร้อม
รับการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
(มส. 9.1-2-7) 

7. บุคลากรในคณะเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ “การบูรณาการมุ่งสู่งาน QA” ในวันอังคารที่ 
19 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
จ.ลําปาง (มส. 9.1-2-8) 

ในส่วนของการดําเนินการภายในคณะ  คณะฯ 
ยังให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร  โดยได้
ดําเนินการ  ดังนี้ 
      1. คณะฯ มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 ระดับคณะ โดยทํา
บันทึกแจ้งประธานโปรแกรมวิชาทุกท่าน และรอง
คณบดีทุกฝ่าย เพื่อมอบหมายงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 เพื่อนําข้อเสนอแนะ
ไปพัฒนาและปรับปรุง และแจ้งในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ครั้งที่  1/2556 วันพุธที่ 14  กุมภาพันธ์ 
พ .ศ . 2556 และคณะกรรมการประจําคณะ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 1/2556 วันพุธที่ 
20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 (มส. 9.1-2-9)  
      โดยคณะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 
คณะกรรมการประกอบด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศิริกาญจน์  จันทร์เรือง อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ 
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัย
ราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่  อาจารย์คุณากร 
คุณาสวัสดิ์  อาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒนา สุกกระ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และนางสาวพันทิพา 
เย็นญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
โดยมีคะแนนการประเมินรวมของ สกอ. 4.50 คะแนน 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี และเมื่อรวมคะแนนของ 
สกอ.และ สมศ. ได้คะแนน 4.28 และผลการประเมินใน

2555     ในวัน
พฤหัสบดทีี่ 28 
มีนาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุมจุฬาภรณ์ 

มส. 9.1-2-8 หนังสือเชิญ 
บุคลากรในคณะเข้า
ร่วมสัมมนาเครอืข่าย
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ “การบูรณา
การมุ่งสู่งาน QA” ใน
วันอังคารที่ 19 
มีนาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง จ.ลําปาง 

มส. 9.1-2-9  
    - บันทึกมอบหมายงาน

ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  

    - รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 1/2556 
วันพุธที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 

     - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 1/2556 

    วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2556 

มส. 9.1-2-10 
- ผลการประเมนิ
คุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 
2554 
- บันทึกขอ้ความแจ้ง 

    - รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร
คณะ   
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

ทั้ งนี้  จากผลการประ เมิน คุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2554  องค์ประกอบที่ 2 มีผล
คะแนนอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ
พบว่ามีคะแนนน้อยกว่าทุกองค์ประกอบ คณะฯ จึงได้
แจ้ ง ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่  2 และประธาน
โปรแกรมวิชา ในการนําผลการประเมินที่ผ่านมาไป
พิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
(มส. 9.1-2-10)  

2. ผู้บริหารคณะฯ ให้ความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ หรือการประชุมอาจารย์ของคณะ คณบดี
จะแจ้งเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ทุกครั้ง  เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารคณะและ
คณาจารย์ตระหนักถึงความสําคัญในการประกัน
คุณภาพ เช่น  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
และบันทึกข้อความแจ้ง (มส. 9.1-2-11)  

3. คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ เข้าร่วมประชุม 
อบรม (มส. 9.1-2-12) ดังนี้ 

- เจ้ าหน้ าที่ ในคณะฯ  เข้ าร่ วมฝึกอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการให้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา  ระดับอุมศึกษา (CHE QA Online System) 
ในวันที่ 30 สิงหาคม  2555 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 9   

- คณบดี รองคณบดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
คณะเข้าประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้อง
ประชุมจุฬาภรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร      

- คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการการสร้างเสริมความเข้าใจและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ. และ 
สมศ.) ระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ ประจําปี
การศึกษา 2555 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ 
ห้องประชุมพิกุล (3208) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และมีการติดตามความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
       4. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ

มส. 9.1-2-11  รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ  

มส. 9.1-2-12 
- รายช่ือเจ้าหน้าทีใ่น
คณะฯ เข้าร่วม
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหง้านระบบฐานข้อมลู
ด้านประกันคุณภาพฯ   

    -  บันทกึเชิญประชุม 
    -  บันทกึเชิญประชุม 

28 มีนาคม 2556  
    - บันทกึเชิญประชมุเชงิ

ปฏิบัติการ พุธที ่6 
มีนาคม พ.ศ.2556    

 มส. 9.1-2-13 
   - รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 5/2555 
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2555   

    - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา 
คณะ ครั้งที่ 2/2555 
วันพุธที่ 10 ตุลาคม  
พ.ศ. 2555 

มส. 9.1-2-14 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 1/2556  
และบันทึกข้อความ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้แจ้งให้
คณะกรรมการฯ รับทราบผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน (สกอ.) และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม (สมศ.) ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2554 
และในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
5 /2 5 5 5  วั น พุ ธ ที่  3 ตุ ล า คม  พ .ศ .2 5 5 5  แล ะ
คณะกรรมการประจํา ครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 10 
ตุลาคม พ.ศ. 2555(มส.9.1-2-13) 

ทั้งนี้ คณะได้แจ้งเตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายใน และความก้าวหน้าใน การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 (มส. 9.1-2-14) 

 3 มีการกําหนดตวับ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีส่วนร่วม
ในการดําเนินการกับมหาวิทยาลัยตามกระบวนการการ
ดําเนินงาน (มส. 9.1-3-1) ดังนี้ 

1. จากเกณฑ์ข้อ 3 ของตัวบ่งชี้ 9.1 มหาวิทยาลัย
นําเสนออัตลักษณ์ตามจุดเน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์
เฉพาะตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏพร้อมแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม เป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 
ในวันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2553 จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
1) การอนุรักษ์พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม 2) การให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 3) 
การพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษา 4) การ
ส่ ง เ ส ริ มและ สืบสาน โคร งการ อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ เพื่อให้ได้มาซ่ึงตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตาม  
อัตลักษณ์ในระดับมหาวิทยาลัย ตามภาพลักษณ์ที่
แท้จริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีขั้นตอน
การดําเนินงาน ดังนี้ 

1.1 ทําการสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสีย  เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 2554 (ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ข้อ 3) ได้แก่  
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
โดยใช้แบบสอบถาม   

1.2 ทําการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้จาก
การสํารวจฯ พร้อมทําการจัดลําดับ อัตลักษณ์  ผลการ
สํารวจ เป็นดังนี้ 

มส. 9.1-3-1 รายงานผล
การดําเนินงานการ
กําหนดตวับ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ 
ระดับมหาวทิยาลัย 
(อ้างอิงหลักฐานของ
มหาวิทยาลัย) 

มส. 9.1-3-2 สรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจ
จากนักศึกษาและ
บุคลากรประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

    (เอกสารเดยีวกันกับ 
มส.16.1-3-1) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
อันดับ 1 มีโครงการ/กิจกรรมในการนํา

ความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน คะแนนเฉลี่ย 
4.05 

อันดับ 2 มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การในการนําความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
คะแนนเฉล่ีย 4.00 

อันดับ  3  มีโครงการ/กิจกรรมที่นําความรู้ไป
ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  คะแนนเฉล่ีย 3.97 

อันดับ 4 มีโครงการ/กิจกรรมที่ร่วมกับ
ชุมชนในการนําความรู้ไปสร้างคาวมเข้มแข็งให้ชุมชน  
คะแนนเฉล่ีย 3.98 

อันดับ 5 โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน คะแนนเฉล่ีย 3.95 

1.3  นําเสนอผู้บริหาร  เพื่อทําการเลือกและ
จัดลําดับอัตลักษณ์ที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 

1.4  นําผลการจัดลําดับอัตลักษณ์ที่สําคัญ  
มาทําการกําหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  จํานวน 1-3  ตัวบ่งชี้ 

1.5  จัดทําเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ ใช้
กํากับแต่ละตัวบ่งชี้  โดยให้เป็นไปตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ คือ PDCA 

1.6  จัดประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 22 
เมษายน 2554 ณ โรงแรมมิลฟอร์ด อ .ปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.7 นําเสนอผลการประชาพิจารณ์ต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

1.8 นําเสนอผลการประชาพิจารณ์ต่อ กบ. 
เพื่อพิจารณา 

1.9 นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
1.10 ทําการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการ 

2 .  ตั ว บ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม อั ต ลั ก ษณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย และมีเกณฑ์ที่ใช้ประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
สามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้นๆ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ตั ว บ่ ง ชี้ ย่ อ ย ที่  9 . 1 . 1  อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้แก่ “ความรู้คู่
ชุมชน” 

นิยาม : อาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษามีความรู้ 
และนําความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และ
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน  โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน

1 
คะแนน

2 
คะแนน

3 
คะแนน

4 
คะแนน

5 
มีการ
ปฏิบัติ 
1 ข้อ 

มีการ
ปฏิบัติ 
2 ข้อ 

มีการ
ปฏิบัติ 3 

ข้อ 

มีการ
ปฏิบัติ 
4 ข้อ 

มีการ
ปฏิบัติ 5 

ข้อ 
โดยในปีการศึกษา  2555 มหาวิทยาลัยได้

นําเสนออัตลักษณ์ตามจุดเน้น ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอัต
ลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ ความรู้คู่ชุมชน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 วัน
อังคารที่ 23 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบให้ใช้อัตลักษณ์เดิม  คือ “ความรู้ คู่ชุมชน” 
จากน้ัน ได้นําเสนอต่อสภามาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556  ซึ่งคณะกรรมการมี
มติ เห็นชอ  ให้ ใช้อัต ลักษณ์เดิม เช่นเดียวกัน คือ 
“ความรู้คู่ชุมชน” โดยมีผลการดําเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
1.1 ทําการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรใน

มหาวิทยา ลัยราช ภัฏกํ าแพง เพชร เกี่ ย วกับการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
ประจําปีการศึกษา 2555 (ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ข้อ 3) โดยใช้
แบบสอบถาม   

1.2 ทําการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจฯ ได้ค่าเฉลี่ยภาพรวม 4.07 พร้อมทําการ
จัดลําดบั อัตลักษณ์  ผลการสํารวจ เป็นดังนี้ 

อันดับ 1 มหาวิทยาลัย/คณะ สํานัก/สถาบัน 
มีโครงการ/กิจกรรม ที่นําความรู้ไปสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน คะแนนเฉล่ีย 4.16 

อันดับ 2 มหาวิทยาลัย/คณะ สํานัก/สถาบัน 
มีโครงการ/กิจกรรมร่วมกับนักศึกษาหรือชุมชนในการ
นําความรู้ไปสร้างคาวมเข้มแข็งในชุมชน  คะแนนเฉล่ีย 
4.14 

อันดับ 3 โครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัย/
คณะ สํานัก/สถาบัน ดําเนินการเกิดประโยชน์หรือสร้าง
คุณค่าต่อชุมชน คะแนนเฉล่ีย 4.13 

อันดับ 4 มหาวิทยาลัย/คณะ สํานัก/สถาบัน 
มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานในการนํา
ความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน คะแนนเฉลี่ย 
4.12 

อั น ดั บ  5  โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ที่
มหาวิทยาลัย/คณะ สํานัก/สถาบัน ดําเนินการเกิดการ
สร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร/นักศึกษาเข้มแข็งให้ชุมชน 
คะแนนเฉล่ีย 4.10 

1.3  นําเสนอผู้บริหาร  เพื่อทําการเลือกและ
จัดลําดับอัตลักษณ์ที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 

1.4 นําผลการจัดลําดับอัตลักษณ์ที่สําคัญ  มาทํา
การกํ าหนดตั วบ่ ง ช้ี เพิ่ ม เติ มตามอั ต ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  จํานวน 1-3  ตัวบ่งชี้ 

1.5 จัดทําเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กํากับแต่
ละตัวบ่งชี้  โดยให้เป็นไปตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ คือ PDCA 

1.6  จัดประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ  

1.7 นําเสนอผลการประชาพิจารณ์ต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

1.8 นําเสนอผลการประชาพิจารณ์ต่อ กบ. เพื่อ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
พิจารณา 

1.9 นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
1.10 ทําการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ  

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการ 

ใ น ส่ ว น อั ต ลั ก ษณ์ ข อ ง คณ ะ  ใ ช้ ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย คือ “ความรู้คู่ชุมชน” โดยในปีการศึกษา 
2555  คณะได้แจ้งตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําร่าง
แผนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการ
รับทราบถึงอัตลักษณ์ดังกล่าว รวมถึงเอกลักษณ์ของ
คณะที่ยังคงเดิม คือ “มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒ
ธรรม” นอกจากนี้ คณะยังได้แจ้งต่อคณะกรรมการการ
บริหารคณะ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้งที่ 4/2555  วันพุธที่  12 กันยายน  2555 และได้
นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2555 วันพุธที่ 10 
ตุลาคม 2556  

ทั้งนี้  คณะมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
ดังกล่าว โดยได้สํารวจความพึงพอใจด้านการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ (ตัวบ่งช้ีที่ 16.1  
ข้อ 3) ประจําปีการศึกษา 2555 โดยมีผลการประเมิน 
ดังนี้ 

1. ด้านการทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และพัฒนาท้องถิ่น ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 

2. ด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.88 

3. ด้านการทํานุบํ ารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 (มส.9.1-3-2)  

 4 มีการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบดว้ย1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมนิคุณภาพ

ในกระบวนการบริหารงานทั้งทางด้านวิชาการ 
และการบริหารงานทั่วไป  คณะฯ ได้นําระบบการ
ดํ า เนินงานประกัน คุณภาพมาใช้ดํ า เนินการทุก
กระบวนการบริหาร ได้แก่ 

1. ระบบการควบคุม  คณะมีระบบควบคุม ดงันี้ 
1.1 ด้านการบริหารงาน  โดยได้ดําเนินการ

ตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

มส. 9.1-4-1 รายงานผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 
2555 

มส. 9.1-4-2 โปรแกรม 
GFMIS ระบบบญัชี 3 
มิติ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เสนอต่อสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 
โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามทีสํ่านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE 
QA Online และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 
 
 

ราชการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดต่างๆ 
เพื่อให้คณะฯ ดําเนินการ คณะฯ ดําเนินการควบคุม
โดยระบบงบประมาณ พัสดุ และการเงิน โดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และจัดให้มีการรายงานผล
การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2555 (มส. 9.1-4-1 และ  
มส.9.1-4-2) 

1.2 ด้านวิชาการและการเรียนการสอน นั้น 
ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ได้ทําการควบคุม
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (อ้างอิงเอกสาร
ประกอบขององค์ประกอบที่ 2) 

1.3 การควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 
สมศ. ซึ่งคณะฯใช้การควบคุมร่วมกับสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปติดตาม
การดําเนินงาน (มส. 9.1-4-3) 

2. ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
2.1 ในเรื่องการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติ

ราชการ หรือปฏิบัติตามงาน/โครงการต่างๆ คณะฯ ได้
ดําเนินการตามระบบติดตามของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การปฏิบัติงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณ ได้
ดําเนินการตามระบบการรายงานการดําเนินงานและ
รายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงาน โครงการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป (มส.  9.1-4-4) 

2.2 คณะฯ ได้ดําเนินการตามระบบกลไกการ
ตรวจสอบภายในตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจ
เ งิ นแ ผ่นดิ น  โดยรั บการตรวจสอบภายในจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัย  
ประจําปี 2555  โดยคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2555 (รอบ 12 
เดือน) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2555 ประกอบด้วย 
ผศ .ธีระ  ภักดี ,  รศ .ดร .พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข ,  
ผศ.ดร.รัชนี  นิธากร, ผศ.ดร.นพคุณ ชุทัน, อ.วิไลวรรณ 
กระต่ายทอง, ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล และมีผู้บริหาร
ของคณะประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และหัวหน้า

มส. 9.1-4-3 โปรแกรม
สําเร็จรูปติดตามการ
ดําเนินงาน 

มส. 9.1-4-4 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 รอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน 

มส. 9.1-4-5 รายงานการ
วางระบบการควบคุม
ภายในและการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
คณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2555 

มส. 9.1-4-6 ผลการ
ประเมินการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์      
ปีการศึกษา 2555 

มส. 9.1-4-7 ผลการ
ประเมินผล ตัวบ่งชี้ที่ 
13 (สมศ.) ตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน  

มส. 9.1-4-8  
    - ผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ 
สํานัก สถาบัน ปี
การศึกษา 2555 

   - รายงานผลการ
ดําเนินงานเพื่อรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารคณะ
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สํานักงานคณบดีเป็นผู้ให้ข้อมูล ในประเด็นการตรวจ 
ได้แก่ การควบคุมภายในด้านการบริหาร ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
คณะกรรมการการตรวจสอบภายในได้ตรวจตาม
เอกสาร แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบการประเมินความ
เส่ียงเพื่อการควบคุมภายใน โดยผลการสอบทานพบว่า
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่
กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่ง
ผลการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  

โดยกรรมการการตรวจสอบภายในได้ตรวจตาม
เอกสาร แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบการประเมินความ
เส่ียงเพื่อการควบคุมภายใน (มส. 9.1-4-5) 

2.3 ในด้านการเรียนการสอน นักศึกษาได้
ทําการประเมินการสอนของอาจารย์ประจําและ
อาจารย์พิเศษในทุกรายวิชา ทั้งภาคปกติ และภาค 
กศ.บป. และคณะแจ้งผลการประเมินต่ออาจารย์ผู้สอน
เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษาต่อไป (มส. 9.1-4-6) 

2.4 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานคณะ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เข้า
ตรวจการปฏิบัติงานของปีการศึกษา 2554 และตรวจ
การนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 
(พ.ศ. 2552-2553) ในวันที่ 19  มิถุนายน 2555 โดยมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (มส. 9.1-4-7) และมี
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานคณะ โดย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เข้าตรวจการ
ปฏิบัติงานของปีการศึกษา 2555 และตรวจการนํา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4 
ประจําปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 
(มส. 9.1-4-8) 

2.5 การติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน
การประกันคุณภาพตามตัวบ่งช้ี สกอ./สมศ. ใช้การ
ติดตามรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE  
(มส. 9.1-4-9)  

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2555 ตาม 
พรบ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
พ.ศ. 2547 

มส. 9.1-4-9 ระบบ CHE 
QA ONLINE   

มส. 9.1-4-10 รายงาน
การประเมินตนเอง 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 
2547-2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 9.1-
1-11) 

มส. 9.1-4-11   
- ผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (สมศ.) 
รอบสอง (พ.ศ.2548-
2552)  
- ผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอก 
รอบสาม ระดับคณะ 
และมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ ประจําปี 
2554   

มส. 9.1-4-12 แบบ
รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ 
ภายในระดับคณะ 
ประจําปีการศึกษา 
2554 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

มส. 9.1-4-13 บันทึก
ข้อความคณะ เรื่อง 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
3. ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา   

3.1 คณะได้จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ทุกปีการศึกษา เพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการ ศึกษาทั้ ง ภาย ในและภายนอก  ได้
ดํ า เนิ นการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ก าร ศึกษา  โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
(มส. 9.1-4-10) 

โดย  สมศ .  ได้ เข้ าตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอก เมื่อในปี 2549 และ ในปี 2554 ที่ผ่านมา  
(มส. 9.1-4-11) และจะเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินในอีก 5 ปี ข้างหน้า คือ ในปีการศึกษา 2558  
           ในส่วนของการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
การศึกษา 2554 คณะฯ ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการประกันของมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555 คณะกรรมการ 
ประกอบด้วย ผศ.ศิริกาญจน์  จันทร์เรือง อาจารย์คณะ
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผศ.หฤทัย  อาษากิจ 
หั ว ห น้ า ฝ่ า ย ว า ง แ ผ น แ ล ะ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ  เชียงใหม่  
อาจารย์คุณากร  คุณาสวัสดิ์  อาจารย์ภาควิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ผศ.สุวัฒนา  
สุกกระ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
นางสาวพันทิพา  เย็นญา โดยมีคะแนนการประเมิน 
4.50  และผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี  
โดยมีการแจ้งผลการประเมินตนเองให้กับผู้บริหารคณะ 
และประธานโปรแกรมวิชาได้นําข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
(มส. 9.1-4-12, มส. 9.1-4-13)  

3.2 จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเสนอต่อ สกอ. โดยผ่าน ระบบ Che Qa 
Online เพื่อกรอกผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมหลักฐาน
อ้างอิง (มส. 9.1-4-14) 

3.3 มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง
และผลการประเมินตนเองของคณะเป็นเอกสารรูปเล่ม
ผ่ าน เว็ บ ไซต์  http://huso.kpru.ac.th และระบบ  

การมอบหมายงาน
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 
2554  

มส. 9.1-4-14 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเสนอ
ต่อ สกอ. โดยผ่าน 
ระบบ Che Qa 
Online (เอกาสร
เดียวกันกับ มส. 9.1-
4-9) 

มส. 9.1-4-15 เว็บไซต์
คณะ http://huso. 
kpru.ac.th และ
ระบบ Che Qa 
Online 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
Che Qa Online (มส. 9.1-4-15) 

 5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรงุการทํางาน และ
ส่งผลให้มีการพฒันาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี้  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นําผลการ
ประเมินภายในจากรายงานการประเมินตนเอง  
มาพัฒนางานของคณะอย่างต่อเนื่องโดย   

1. นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ตามที่
คณะกรรมการได้ ให้ข้อ เสนอแนะนั้น  คณะฯ  ได้
ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ งานที่เกี่ยวข้อง ตาม
ข้อเสนอแนะ ตามเอกสารแบบรายงานผลการประเมิน
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 (มส. 9.1-5-1) โดย
ได้ดําเนินการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
นําเสนอต่อผู้บริหารคณะ มอบหมายงานให้ประธาน
โปรแกรมวิชา (มส. 9.1-5-2) และนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจํา
คณะ (มส. 9.1-5-3)  

2. นําผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  รวมทั้ งผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. นําเสนอผู้บริหาร
คณะและนํามาทบทวนในการปฏิบัติงาน(มส.9.1-5-4)  

ทั้งนี้ ผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ได้ร่วมกัน
ทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2556 เพื่อให้บรรลุผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ซึ่งได้นําผลการประเมินคุณภาพฯ 
ทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัยที่เป็นจุดอ่อน  มาหา
แนวทางพัฒนา  และทบทวนแผนในการประชุม
คณะก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร คณ ะแ ล ะนํ า เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการประจําคณะ (มส. 9.1-5-5)  

 
 
 
 

มส. 9.1-5-1  
- แบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปี
การศึกษา 2554 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 9.1-
4-12) 

    -  แผนการปรับปรงุ
การดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 
2554 ระดับคณะ 

มส. 9.1-5-2 บันทึก
ข้อความคณะ เรื่อง 
การมอบหมายงาน
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 
2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 9.1-
4-13) 

มส. 9.1-5-3  
    - รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 1/2556 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2556 

    - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 1/2556 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2556 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
มส. 9.1-5-4  

- บันทึกข้อความจาก
สํานักงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
เรื่อง การมอบหมาย
งานตามขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับมหาวทิยาลัย  

     ประจําปีการศึกษา 
2554  

     - เอกสาร
ประกอบการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร  
ครั้งที่ 6/2556 วัน
พฤหัสบดทีี่ 25 
เมษายน 2556       

มส. 9.1-5-5  
-  แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
2555 

    - รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 5/2555  
วันที่ 3 ตลุาคม 2555 

     - รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 2/2555  
วันที่ 10 ตุลาคม 
2555 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้
ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ดังนี้     

1.ร่วมเป็นเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดย
มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมมือกับ สกอ. พัฒนาฐานข้อมูล 
11 องค์ประกอบ ที่ครอบคลุมองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพ Che Qa Online System  เพื่อรายงานการ

มส. 9.1-6-1 หน้าเว็บไซต์
http://www.che 
qa.mua.go.th/ 

มส. 9.1-6-2 หน้าเว็บไซต์
http://202.29.15.8  

มส. 9.1-6-3 หน้าเว็บไซต์
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ประเมินตนเอง ได้ในระดับหน่วยงาน และได้ประสาน
ความร่วมมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ กรอก
ข้อมูลพื้นฐาน และรายงานการประเมินตนเองตาม
กรอบการประเมินของ สกอ. ที่ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้
และสามารถเช่ือมโยงกับสํานักประกันคุณภาพฯ ได้ 
โดยผ่าน http://www.cha.qa.mua.go.th (มส.9.1-
6-1) 

2. มีระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพและการ
บริหารจัดการ Faculty Information System (FIS) 
โ ด ย มี ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า  ผ่ า น
http://202.29.15.8 (มส. 9.1-6-2) 

3.มี ระบบสารสน เทศ เ พ่ือประกั น คุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ระบบ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ) MIS โ ด ย มี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า  ผ่ า น
http://MIS.kpru.ac.th/ (มส. 9.1-6-3) 

4. มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมระบบงบประมาณ 
พัสุด ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑ์พึงรับ-จ่าย 
ลักษณะ 3 มิติ (มส. 9.1-6-4)   

5. มีระบบฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอนและ
การวจิัย 

- ฐานข้อมูลการลงทะเบียน ฐานข้อมูลผล
การเรียนการสอน  ฐานข้อมูลนักศึกษาและฐานข้อมูล
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ (มส. 9.1-6-5) 

- ฐานข้อมูลด้านการวจิัย ระบบบริหาร
งานวิจัย วช. ระบบ nrpm  http://nrpm.nrct.go.th/ 
http://st1.kpru.ac.th/res/res/(มส. 9.1-6-6) 

6. มีฐานข้อมูลด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษา จาก
สํานักวิทยบริการฯ โดยเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลทุก
ระบบสามารถจัดทําเป็นสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง  9 
องค์ประกอบ (มส. 9.1-6-7) 

7. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจของคณะฯ http://huso.kpru.ac.th 
ประกอบดว้ย 4 ด้าน (มส. 9.1-6-8) 

1. ด้านการเรียนการสอน 
2. ด้านการวิจัย 
3. ด้านการบริหารจัดการ 
4. ด้านการเงิน 

http://mis.kpru.ac. 
th/ 

มส. 9.1-6-4 หน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ระบบ
งบประมาณ พสัดุ 
การเงิน และบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 
มิติ   
หน้าเว็บไซต์สํานัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
http://202.29.15. 
55/ 

มส. 9.1-6-5 ฐานข้อมูล
การลงทะเบียน 
ฐานข้อมูลผลการเรยีน
การสอน  ฐานข้อมูล
นักศึกษา 

มส. 9.1-6-6 หน้าเว็บไซต์
http://nrpm.nrct. 
go. ac.th 
http://st1.kpru.ac. 
th/res/res/ 

มส. 9.1-6-7 หน้าเว็บไซต์
http://202.29.15.9/
arit 

มส. 9.1-6-8 หน้าเว็บไซต์
http://huso.kpru. 
ac.th 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ข้อมูลจากฐานขอ้มูลทุกระบบสามารถจัดทําเปน็

สารสนเทศทีใ่หข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษา ผู้ใช้บณัฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

คณะมนุ ษยศ าสตร์ แ ละ สั ง คมศาสตร์  ไ ด้
ดําเนินการ  ดังนี้ 

1. คณะและโปรแกรมวิชา ได้ส่งเสริมให้นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะ เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

นักศึกษามีส่วนร่วม ดังนี ้ 
- ด้านการวางแผนโดยเชิญนักศึกษาซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมระดม
ความคิดเห็น โดยร่วมเสนอแนะปัญหา ความต้องการ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ในการประชุม
ระดมความคิดเห็นของภาคีหุ้นส่วน เพื่อจัดทําแผน 
กลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี 
พ.ศ. 2556-2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  

-  ด้านการเรียนการสอน  นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ทุกคน  ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน
การศึกษา รวมทั้งในปีการศึกษา 2555 (มส. 9.1-7-1) 

 - ด้านการบูรณาการเรียนการสอนกับการบูรณา
การการบริการวิชาการและการวิจัย  นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย โดย
การมีส่วนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน (มส. 9.1-7-2) 

- ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สโมสร
นักศึกษาในคณะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (มส. 9.1-7-3) 
       - ด้ านการประกัน คุณภาพ  นายกอง ค์การ
นักศึกษา  นายกสโมสรนักศึกษา  ตัวแทนนักศึกษา ได้
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกัน
คุณภาพ เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน  ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและให้ข้อคิดเห็น 
และนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษา โดยเน้น
กระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM) ดังนี้  
       1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย  จํานวน 2 รุ่น  คือ ใน
วันที่  15 สิงหาคม  2555 และ 22 สิงหาคม  2555 

มส. 9.1-7-1 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การจดัการเรยีนการ
สอนของคณาจารย์ใน
คณะ ปีการศึกษา 
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ 9.1-4-6) 

มส. 9.1-7-2 การบูรณา
การเรียนการสอนกับ
การบูรณาการการ
บริการวิชาการและ
การวจิัย นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการบูรณา
การบริการวิชาการ
และการวิจัย โดยการ
มีส่วนร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน (เอกสาร
เดียวกันกับตวัชีว้ัดที่ 
4.2 และตัวช้ีวัดที่ 
5.1) 

มส.9.1-7-3 สรุปโครงการ
การจดักิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (1. 
โครงการไหว้ครแูละ
ประกวดพานไหว้ครู
คณะฯ 2. โครงการ
บายศรีศิริมงคลและ
ปัจฉิมนิเทศ           
3. โครงการ
นิทรรศการจิตรกรรม
ส่ือผสม 4. พิธทีําบุญ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
       2. โครงการเครือข่ายและแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน
กิจการนักศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลัย  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 
12-14  กันยายน  2555  
       3. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่าย 
และการแลกเป ล่ียนเรี ยนรู้ การประกัน คุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง 
( U-Network)”  วั น ที่  2 7  มี น า ค ม  2 5 5 6  ณ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
(มส. 9.1-7-4)   

อาจารย์มีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. รายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ  2  

ในการมีส่วนร่วมให้ความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพ ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  

2. ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตาม 
พันธกิจของสถาบัน  มหาวิทยาลัย /คณะ /โปรแกรม
วิชา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพ  อาทิ  ในรูปแบบของการร่วมเป็น
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
/การร่วมกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การให้
ข้อมูลป้อนกลับ  เช่น  การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บัณฑิต  การประเ มินผลการดํ า เนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการตรวจ ติดตามภายนอก 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา /ปรับปรุง หลักสูตร เชิญ
เป็นกรรมการในการประชุม ระดมความคิด  เพื่อจัดทํา
แผนกลยุทธ์ตามพันธกิจ  เพื่ อจัดทําแผนกลยุทธ์ 
ปี 2556-2560 และแผนประกันคุณภาพ ประจําปี
งบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดยมี
ผลการให้ข้อเสนอแนะ ตามเอกสารสรุปความต้องการ 
ข้อคิดเห็นหรือทัศนคติของภาคีหุ้นส่วน (มส.9.1-7-5) 
และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
(มส. 9.1-7-6) 

 
 

มส. 9.1-7-4  
    -  สรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
ภายในมหาวทิยาลัย 
โดยกระบวนการ
จัดการความรูใ้ห้กับ
นักศึกษา (QA.KM) 
ประจําปีการศึกษา 
2555 และบันทึกขอ
อนุญาตจัดกิจกรรม 

   - บันทึกข้อความ เรื่อง 
ขออนุญาตนํา
นักศึกษาแลกเปล่ียน
เรียนรู้งานกิจการ
นักศึกษาและสร้าง
เครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอกมหาวทิยาลัย

   - หนังสือขอเชิญส่ง
บุคลากร และ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ “สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การสร้างเครอืขายฯ 
เขตภาคเหนือ
ตอนล่าง” 

มส. 9.1-7-5  
    - การให้ความรว่มมือ

กับคณะและ
มหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในด้านการประกัน
คุณภาพ 

    - สรุปความต้องการ 
ข้อคิดเห็นหรือทัศนคติ
ของภาคีหุ้นส่วนจาก
การประชุมระดม
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ความคิดเห็น เพื่อ
จัดทําแผนกลยทุธ์ 
คณะมนุษย์ฯ ประจําปี 
พ.ศ. 2556-2560  
และแผนประกัน
คุณภาพการศึกษา 
วันที่ 31 กรกฏาคม 
2555 

มส. 9.1-7-6  สรุปผล
ภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต และความ
ต้องการของบณัฑิต
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ที่จะการศึกษา         
ปีการศึกษา 2554) 
(ปีงบประมาณ 2555 

 8  มีเครือข่ายการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีระบบการ
สร้างเครือข่าย  โดยผู้บริหารมีนโยบายชัดเจน  และจัด
ให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยมีการดําเนินงานสร้างเครือข่าย  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัย ได้เชิญบุคลากรภายในคณะ 
เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
หน่วยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้  

  1.1 การเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัย 

- ผศ.ศรีรัตน์  เจิงกล่ินจันทร์  เป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายนอก ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (มส.9.1-
8-1) 

  1.2 การเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาหน่วยภายในมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

- ผศ.สุวิทย์ วงศ์บุญมาก เป็นผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา ที่คณะเทคโนโลยี  
เมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2556 

-  ผศ.ศรีรัตน์  เจิงกล่ินจันทร์  เป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร ที่

มส. 9.1-8-1 หนังสือเชิญ
เป็นวิทยากรและตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับ
หน่วยงาน ปี
การศึกษา 2554 

มส. 9.1-8-2  
     บันทึกเชิญเป็น

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับ
โปรแกรมวิชา 
ประจําปีการศึกษา 
2555 และตาราง
ตรวจประเมิน 

มส. 9.1-8-3 บันทึกความ
ร่วมมือด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน 

มส. 9.1-8-4 บันทึกเชญิ 
เข้ารว่มโครงการ  
และเอกสาร
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม  
2556  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 
28 พฤษภาคม 2556 

- ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล เป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรม ที่โปรแกรมวิชา 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร วันที่ 
30 พฤษภาคม 2556 

- รศ.อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ เป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรม ที่โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.
กําแพงเพชร วันที่ 21 พฤษภาคม 2556   

- อ.สายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง เป็นผู้ตรวจ
ประ เมิ น คุณภาพภาย ในระ ดับ โปรแกรมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร ที่
โปรแกรมวิชา นิติศาสตร์ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ วันที่ 31 
พฤษภาคม  2556 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
23 พฤษภาคม 2556   

- อาจารย์ปรียานุช  พรหมภาสิต เป็นผู้ตรวจ
ประ เมิน คุณภาพภายในระดับ โปรแกรม  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร ที่
โปรแกรมวิชา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร วันที่ 27 พฤษภาคม 
2556 

- อาจารย์ โอกามา จ่าแกะ เป็น ผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร ที่
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  

- อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี  เป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร ที่
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
และโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ วันที่ 28 
พฤษภาคม 2556    

- อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ เป็นผู้ตรวจ

ประกอบการนําเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดี (Good 
practice) ในวนัที่ 20 
มีนาคม 2556 และ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 
2556 

     (เอกสารเดยีวกันกับ 
ม.ส. 9.1-2-5 และ
ม.ส. 9.1-2-6) 

มส. 9.1-8-5 
-  สรุปผลการดาํเนินงาน

โครงการส่งเสรมิ
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย โดย
กระบวนการจดัการ
ความรู้ใหก้ับนักศึกษา 
(QA.KM) ประจาํปี
การศึกษา 2555 และ
บันทึกขออนุญาตจัด
กิจกรรม 

   - บันทึกข้อความ เรื่อง 
ขออนุญาตนํา
นักศึกษาแลกเปล่ียน
เรียนรู้งานกิจการ
นักศึกษาและสร้าง
เครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายนอกมหาวทิยาลัย

   - หนังสือขอเชิญส่ง
บุคลากร และ
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ “สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
สร้างเครอืขายฯ เขต
ภาคเหนือตอนล่าง” 

     (เอกสารเดยีวกันกับ 
ม.ส. 9.1-7-4) 

มส. 9.1-8-6 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร ที่
โปรแกรมภาษาอังกฤษ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  
โปรแกรมวิชาภาษาจีน วันที่ 21 พฤษภาคม 2556   

- นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ เป็นเลขานุการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานัก สถาบัน ที่สํานัก
วิ ท ยบริ ก า รและ เทค โน โลยี ส า รสน เทศ  มรภ .
กําแพงเพชร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุมดอกสัก สํานักวิทยบริการ (มส. 9.1-8-2) 

2. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัย มีเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้ 

2.1 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 8 แห่ง  มีการประชุมทําความ
ตกลงความร่วมมือและจัดกิจกรรมให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัย (มส. 9.1-8-3) ดังนี้ 

- การเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้กับหน่วยงานภายนอก 

- การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน  
- การจัดโครงการการจัดการความรู้ด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอผล
การปฏิบัติการที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม
(Innovation) ระดับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมที
ปั งกรรั ศมี โ ชติ  ชั้ น  3  (ห้อ งประชุ มราชพฤกษ์ ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

- จัดกิจกรรมผลการปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) หรือนวัตกรรม ระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
หน่วยงานภายใน  ในวันที่  28 พฤษภาคม  2556 
หอประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (มส. 9.1-8-4) 

2.2 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง 8 แห่ง ในส่วน
ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษามีการประชุมทําความตกลง
ความร่วมมือและจัดกิจกรรม (มส. 9.1-8-5) ดังนี้ 
             - โครงการเครือข่ายและแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน
กิจการนักศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายนอกมหาวิทยาลัย  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

    -  สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
ภายในมหาวทิยาลัย 
โดยกระบวนการ
จัดการความรูใ้ห้กับ
นักศึกษา (QA.KM) 
ประจําปีการศึกษา 
2555 

   - บันทึกข้อความ เรื่อง 
ข้อความอนุเคราะห์
คัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
เข้ารว่มโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
สร้างเครอืข่ายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย 

     (เอกสารเดยีวกันกับ 
มส. 9.1-7.4) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 
12-14  กันยายน  2555  
             - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง
เครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง (U-Network)” วันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
            2.3  นายกองค์การนักศึกษา  นายกสโมสร
นักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา ได้ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ  เพื่อ
รับทราบผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและให้ข้อคิดเห็น และนักศึกษาร่วม
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา (QA.KM) ดังนี้   
           - จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา (QA.KM) 
จํานวน 2 รุ่น  คือ ในวันที่  15 และ 22 สิงหาคม  2555  
           - จัดโครงการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) หรือนวัตกรรม ในการนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการดําเนินกิจกรรม
นักศึกษาและหนังส้ัน (Short Film) ส่งเสริม
คุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา โดยคณะฯ ได้ส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการจัดการความรู้ 
(QA.KM.) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ 
ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยนายสุธี ศรีโพธิ์ 
และนางสาวสุกัญญา คําปลิว นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ได้รับ
รางวัลและเกียรติบัตรจากการนําเสนอโครงการนําเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม “โครงการสานสัมพันธ์พี่
น้องสืบสานประเพณีบานศรีสู่ขวัญ” (มส. 9.1-8-6) 

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดหีรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีห่นว่ยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวปฏิบัติ
ที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพงานจนเกิดผล
การปฏิบัติที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ที่ให้
ค ว าม สํ า คัญ  และพัฒนา คุณภาพจาก เดิ ม ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทั้งส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในคณะฯ เรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง ในปี

มส. 9.1-9-1 ตน้แบบการ
พัฒนาคุณภาพงานจน
เกิดผลการปฏิบัติที่ด ี

มส. 9.1-9-2 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ 
การจดัการความรู้ด้าน
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
การศึกษา 2555 โดยมีกระบวนการ 8 ประเด็น ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์องค์กร และอัตลักษณ์ 
2. มีหลักการบริหารจัดการที่ดี 
3. ชี้นําองค์การ 
4. ประสานความคิด ผลิตเป็นยุทธศาสตร์ 
5. สามารถนําการเปล่ียนแปลง 
6. แสดงเป็นผลงาน 
7. ประสานเครือข่ายใช้ประโยชน์ 
8. ตอบโจทย์คุณภาพที่ยั่งยืน 
โดยการวิเคราะห์องค์กรและอัตลักษณ์ แบ่งเป็น

แนวคิดการวินิจฉัยองค์กร และแนวคิดจิตปัญญา ซึ่ง
ผู้บริหารเป็นผู้กําหนด 4 บทบาทที่สําคัญในการนํา
องค์กรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ สร้างทีมงานใน
การพัฒนางานด้านประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
ทั้ง 9 องค์ประกอบ และส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีและนําเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน 
และแลกเปล่ียนแนวความคิดที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (มส. 
9.1-9-1)  

การเผยแพร่นวตักรรม /แนวปฏิบัติที่ด ี
คณะฯ ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยสํานัก

ประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา  ในปีการศึกษา 
2553 ต่อเนื่องจนถึงในปีการศึกษา 2555 ดังนี้    
           - เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม
( Innovation)  ระดับมหาวิทยาลัยใน  เครือข่ าวย
ภาคเหนือตอนล่าง ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 (ห้องประชุมราช
พฤกษ์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยคณะฯ 
ได้ ส่ งผลงาน  จํ านวน  2  ผลงาน เข้ า ร่ วม  ได้ แก่ 
1. โครงการวิจัยพัฒนาครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น : ทุน
ทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วน
ร่วมขององค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม จังหวัด
กําแพงเพชร และ 2.โครงการวิจัยการประเมินผลการ
ฝึ ก ป ร ะ สบก า รณ์ วิ ช า ชี พ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ของอาจารย์โอกาม่า  จ่าแกะ และคณะ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา  : กจิกรรม
นําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good  
practice)  หรอื
นวัตกรรม
(Innovation) ในวัน
พุธที่ 20  มีนาคม  
2556 และเอกสาร
ประกอบ  

มส. 9.1-9-3 เอกสาร
ประกอบ โครงการ 
การจดัการความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา  : กจิกรรม
นําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good  
practice)  หรอื
นวัตกรรม
(Innovation) ในวันที่
28 พฤษภาคม 2556 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
(มส. 9.1-9-2) ซึ่งคณะได้นําข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการ และผลการวิจัยมาปรับปรุงและนํามาใช้
ในการจัดการและการบริหารการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาในคณะฯ  
          - เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอแนว
ปฏิบัติการท่ีดี (Good practice)หรือนวัตกรรม
(Innovation) ระดับหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ 
ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โดยคณะฯ ได้ ส่งผลงานของ
อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์หรรษา เข้านําเสนอ ชื่อ
ผลงานโครงการบริการวิชาการด้ าน ศิลปะและ
วัฒนธรรม  “การอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์สําหรับ
เด็กและเยาวชน จังหวัดกําแพงเพชร” 
          โดยในส่วนผลงานของอาจารย์เยาวลักษณ์ 
ใจวิสุทธ์หรรษา ได้จัดอบรมอบรมนาฏศิลป์ ให้กับเด็ก
และเยาวชนอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2542 จนถึง
ปัจจุบัน ณ ศูนย์จริยศึกษา สธ.พิพิธภัณฑ์เรือนไทย
จังหวัดกําแพงเพช จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และ
ได้ส่งบุตรหลานมาฝึกอบรมกันอย่างต่อเนื่อง และเพิ่ม
จํานวนมากขึ้น ซึ่ง ทําให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีทักษะ 
และความรู้ สามารถนําไปเผยแพร่ โดยการไปแสดงในที่
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับการยกย่องและ
เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ (มส. 9.1-9-3) 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
9 ข้อ 9 ข้อ คะแนน 5  9 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
9 ข้อ 8 ข้อ คะแนน 4  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :   

อาจารยต์รรกพร  สุขเกษม
นางขนิษฐา  ศิรริัตน ์

โทรศัพท ์:  081-0411870 โทรศัพท์ :  087-7399920 
E-mail : preeyanuch.pps@hotmail.com      E-mail :  vanjan31@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะฯ มีนโยบาย และแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชดัเจน 
2. คณะฯ มีบุคลากรที่ดูแลเรื่องการประกันคุณภาพของคณะโดยตรง และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
3. คณะฯ จัดให้มรีะบบประกันคุณภาพที่เอื้ออํานวยต่อการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพทั้งการประเมิน

ภายในและภายนอก 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 5  
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  3  ปีย้อนหลัง
เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5  เช่นเดียวกับการ
ประเมินภายนอก) 

ผลการดําเนินงาน     
 รอผลการประเมินคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2555  

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
คะแนน 4.50 4.50 4.70  ค่าคะแนน 4.51 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
คะแนน 4.51 คะแนน 4.61 คะแนน 4.61  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางปรียานุช  พรหมภาสิต ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน : 
นางขนิษฐา  ศิรริัตน์   

โทรศัพท ์:  081-0411870 โทรศัพท ์: 084-2256384 
E-mail : preeyanuch.pps@hotmail.com      E-mail :  sirirat_n1@hotmail.com   
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและมีระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพและการบริหารจัดการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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องค์ประกอบที ่10  นโยบายรัฐบาล “ สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 
ตับ่งชี้ที่ 10.1    การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี  (3 D)  (การคิดรอบปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
 
เกณฑ์การประเมิน  

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการครบทัง้  
5 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 คณะวางแผนพัฒนากิจกรรม

ตามแนวนโยบายสถานศึกษา 
3  ดี  ( 3 D)  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนทั้ งทรัพยากร ส่ิง
อํ านวยความสะดวก  และ
บุคคล 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
วางแผนเพื่อพัฒนางานกิจกรรมด้าน 3D ดังนี้ 

- จัดทํา คํา ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการดํา เนิน
กิจกรรมตามนโยบายจัดโครงการเพิ่ทม
ประสิทธิภาพในการพัฒนานักศึกษา 3 ด้าน 
(3D) (มส.10.1-1-1)  

- จัดประชุม เพื่อชี้แจงการดําเนินตามนโยบาย 
3D (มส.10.1-1-2) 

- มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม 3D 
อย่างต่อเนื่อง (มส.10.1-1-3) 

- มีการจัดทําแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์ 
เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษา สนใจ
กิจกรรมด้าน 3D (มส.10.1-1-4) 

มส. 10.1-1-1 คําส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรม  
การ 3 ดี (3D) 

มส. 10.1-1-2 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่1/2555 
วันที่ 7 พ.ย. 2555 

 มส.10.1-1-3แผน
งบประมาณประจําปี 
2555 และแผน
งบประมาณประจําปี 
2556     

มส. 10.1-1-4 โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ 3D  

 2 คณ ะ จั ด ก า ร เ รี ย น รู้  จั ด
กิจกรรมด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้ า น ภู มิ คุ้ ม กั น ภั ย จ า กย า 
เสพติด 

      ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาให้กับ
นักศึกษา ครบทั้ง 3 ด้าน (มส.10.1-2-1) ดังนี้ 
 
ด้านที่ 1 Democray (การส่งเสริมประชาธิปไตย) 

1. โครงการอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย
สําหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน
และท้องถิ่น ด้านประชาธิปไตย กิจกรรมเข้าค่าย
พลเมืองดีสร้างสรรค์สานฝันประชาธิปไตย 

3. โครงการเผยแพรความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแก่นักศึกษาและ
ประชาชน จังหวัดกําแพงเพชร 

4. โครงการผู้นํายุคใหม่หัวใจประชาชน 
 
 

มส . 1 0 . 1 -2 -1  ต า ร า ง
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริม 3D 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ด้านที่ 2 Decency (ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นไทย) 

1. กิจกรรมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2555 

2. โครงการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมและศึกษา
ดูงานในต่างแดน ณ มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งไทเป 

3.โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย สําหรับ
เยาวชน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (อาเซียน-
ไทย สัมพันธ์ใจ สัมพันธ์ภาษา) 

4.โครงการปัจฉิมนิเทศและบายศรีศิริมงคล 
5.โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรม

วิชาภาษาไทย 
 

ด้านที่ 3 Drug-Free (การสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติด) 

1.กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมและกิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด 

 3 คณะพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
องค์ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติ งานเพื่ อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมี
คุณภาพ 

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มี
องค์ความรู้ และเพิ่มทักษะการปฏิบัตงานด้าน 3D 
ดังนี้ 

1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ (มส.10.1-3-1) 
2. การประชุมคณาจารย์ เพื่อชี้แจงกิจกรรม 3D 

ครั้งที่1/2555 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
(มส.10.1-3-2) 

3. บันทึกข้อความ เรื่องแจ้งบุคลากรให้ทราบถึง
กระบวนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย 3D 
(มส.10.1-3-3) 

4. คณ า จ า ร ย์ ใ น คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้ ใน
ต่างๆ ได้แก่ อาจารย์ประจําโปรแกรมนิติศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม
เข้าค่ายพลเมืองดีสร้างสรรค์สานฝันประชาธิปไตย 
อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา และอาจารย์
ประจําโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และปรุยุกต์ศิลป์นํา
ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ใน
ต่างแดน (มส.10.1-3-4) 

มส.10.1-3-1 ป้าย
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 3D 

มส.10.1-3-2 รายงานการ
ประชุมครั้งที่1/2555 
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2555 

มส.10.1-3-3 บันทึก
ข้อความ เรื่องแจ้ง
บุคลากรให้ทราบถึง
กระบวนการจดั
กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับนโยบาย 3D 

มส.10.1-3-4 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาตร์ เรือ่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดกจิกรรม
เข้าค่ายพลเมืองดี
สร้างสรรค์สานฝัน
ประชาธิปไตย 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

296

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 4 คณะให้ความร่วมมือกับทุก

ฝ่ายในการดําเนินงานนโยบาย
คุณภาพสถานศึ กษา  3  ดี 
(3D) 

            คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสต ร์ 
สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกานส่งเสริม
กิจกรรมด้าน 3D โดยออก ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง นโยบายและ
แนวดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส.10.1-4-1) อีก
ทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 3D อาทิ 
เช่น 

1. งานประเพณีราชภัฏลอยกระทง (ปลอดเหล้า) 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ บริเวณหน้า
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (มส.10.1-4-2) 

2. โครงการการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงในการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  

3. ส่งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้าแข่งขันตอบปัญหาโครงการเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
กําแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ 
โรงแรมเพชร จังหวัดกําแพงเพชร (มส.10.1-4-4) 

มส.10.1-4-1 ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบายและแนว
ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 10.1-4-2 ภาพถ่าย
กิจกรรมงานราชภัฏ
ลอยกระทง (ปลอด
เหล้า) 

มส.10.1-4-3 ภาพถ่าย
โครงการการป้องกัน
พฤตกิรรมเส่ียงในการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นใน
จังหวดักําแพงเพชร 

มส.10.1-4-4 หนังสือ
ราชการ เรือ่งการจัด
กิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหาโครงการ
เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับพรรค
การเมืองและการ
เลือกตัง้ 

 5 คณะมีการกํากับ ติดตามให้
โปรแกรมวิชาพัฒนาหรือมี
นวั ตกรรมส่ ง เสริ ม ให้ การ
ดํ า เ นิ น ง า น เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี  

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายจัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนานักศึกษา 3 
ด้าน (3D) (มส.10.5-1) โดยจัดทําตารางสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมด้าน 3D เสนอต่อผู้บริหารคณะ 
(มส.10.5-2) 
  

มส.10.1-5-1 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรมตามนโยบาย
จัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
พัฒนาสักศึกษา       
3 ด้าน (3D)  

มส.10.1-5-2 ตารางสรุป
กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับ 3D และบันทึก
ข้อความเสนอตอ่
ผู้บริหารคณะ 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ดร.นิศากร  ประคองชาติ/ 

นางสาวพัจนภา เพชรรัตน ์
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวอรญัญารัตน ์
      ศรีสุพัฒนะกุล 

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 3000 โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 3000 

E-mail :  Phatchanapha@hotmail.com E-mail :   Aranyarath_nine@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีศาสตร์ที่สอดคล้องกับการดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย 3D  เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านประชาธิปไตย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 
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ตัวบ่งชี้ที ่10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3  ดี (3 D)  มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม  
(การคิดรอบปีการศึกษา) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ 
 
ด้านผลผลิต 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี 
จํานวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
จํานวน 2 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
ครบทั้ง 3 ด้าน 

 
ผลการคํานวณ  

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 
จํานวนโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  (3 D)  ทั้งหมด  10 

กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 5 
กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 4 
กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 1 

รายการหลักฐาน 
มส. 10.2-0-1    ตารางรายงานการสรุปผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทีส่่งเสริม 3D คณะมนุษยศาสตร์และ    

สังคมศาตร ์
  
สรุปผลการดําเนินงาน 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ครบ 3 ด้าน ครบ 3 ด้าน คะแนน 5  ครบ 3 ด้าน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
ครบ 3 ด้าน ครบ 3 ด้าน คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ดร.นิศากร  ประคองชาติ/    

นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์    
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวอรญัญารัตน์  
ศรีสุพัฒนะกุล 

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 3000 โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 3000 
E-mail :  Phatchanaph@hotmail.com E-mail :   Aranyarath_nine @hotmail.com 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีศาสตร์ทีส่อดคล้องกับการดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย 3D  เพื่อส่งเสรมิ

ให้นักศึกษาและอาจารย์เข้ารว่มกิจกรรมทางดา้นประชาธิปไตย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- 
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บทที่ 3 ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 
3.1  รายงานตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี    

 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 
เป้าหมาย ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) 

คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.1 8  ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.2 
ร้อยละ 9 

9.50 
ร้อยละ 10.73 ร้อยละ 10.73  

 
คะแนน 1.79 

 

85.50 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.3 

ร้อยละ 10 
13 

ร้อยละ 14.69 ร้อยละ 14.69  
 

คะแนน 1.22 
 

88.50 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.5 7  ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.6 7  ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ  คะแนน 4  
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ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 
เป้าหมาย ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) 

คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.1 7  ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.2 6  ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.1 8 ข้อ 8 ข้อ  คะแนน 5   8 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.2 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.3 25,000.00 
บาท /คน 

2,286,525.00 27,059.47  
บาท/คน 

27,059.47 บาท/คน  คะแนน 5 
 

84.5 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.1 6 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.1 7  ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.2 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.4 6  ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 8.1 7  ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5   7 ข้อ  คะแนน 5  
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ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 
เป้าหมาย ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) 

คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 
ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 9.1 9  ข้อ 9 ข้อ  คะแนน 5 8 ข้อ  คะแนน 4  
ตัวบ่งชีท้ี ่10.1 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่10.2 3  ด้าน 3 ด้าน  คะแนน 5   3 ด้าน  คะแนน 5   
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3.2  รายงานตาราง ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และตามนโยบายรัฐบาล 3 ดี (สกอ.) 
 ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี    
 
 

องค์ประกอบ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหต ุ

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1. ปรัชญา ปณธิานวัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
2. การเรียนการสอน 2.67 5.00 4.00 4.00 การดําเนินงานระดับดี  
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
4. การวจิัย 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
6. การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
7. การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี  

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ของ 9 องค์ประกอบ 3.25 4.94 4.00 4.61 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ผลการประเมิน ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี    
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3.3  รายงานตาราง ป.3  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี
  
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพบัณฑิต - - 4.00 4.00 การดําเนินงานระดับดี  
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการ            
  ก. ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา - 4.86 - 4.86 การดําเนินงานระดับดีมาก  
  ข. ด้านพันธกจิของการบริหารการอุดมศึกษา 3.25 5.00 - 4.46 การดําเนินงานระดับดี  
มาตรฐานที่ 3  ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้

- 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

เฉลี่ยรวมของ ทุกมาตรฐาน 3.25 4.94 4.00 4.61 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ผลการประเมิน ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี    
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3.4  รายงานตาราง ป.4  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี

 
 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1.ด้านนกัศึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย - 5.00 4.00 4.86 การดําเนินงานระดับดีมาก  
2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.89 - 4.90 การดําเนินงานระดับดีมาก  
3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.51 5.00 - 3.25 การดําเนินงานระดับพอใช้  

เฉลี่ยรวมของ ทุกมุมมอง 3.25 4.94 4.00 4.61 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ผลการประเมิน ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี    
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

3.5  รายงานตาราง ป.5  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี

 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา 
  (1)  ด้านกายภาพ 

5.00 - - 5.00 
การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

  (2)  ด้านวิชาการ 1.51 5.00 - 3.60 การดําเนินงานระดับดี  
  (3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
  (4)  ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 - 4.83 การดําเนินงานระดับดีมาก  
2.  มาตรฐานดา้นการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  (1)  ด้านการผลิตบัณฑิต 

- 5.00 4.00 4.75 
การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

  (2)  ด้านการวจิัย 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
  (3)  ด้านการการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
  (4)  ด้านการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมของทกุตัวบ่งชี้ของทกุมาตรฐาน 3.25 4.94 4.00 4.61 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ผลการประเมิน ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี    
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

4.1 รายงานตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี    

 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 
เป้าหมาย1 ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) 

คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่

ระบุใน SAR) 
ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 
  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 

ร้อยละ 75 
79.31 ร้อยละ 79.31 

3.97 คะแนน 
3.97 คะแนน 

 
 คะแนน 3.97 

 
100 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  2 ค่าเฉลี่ย 4.00 
 

20.32 ค่าเฉลี่ย 4.06 
 

4.06 คะแนน 
 

 
 

คะแนน 4.06 
 

 

5 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 

ร้อยละ 20 
12.75 ร้อยละ 55.43 

11.09 คะแนน 
5.00 คะแนน 

 
 คะแนน 5.00 

 

23 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ไม่รับการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 ค่าคะแนน 1.80 ค่าคะแนน 2.03 คะแนน 1.69  ค่าคะแนน 2.03 คะแนน 1.69   คะแนน 1.69  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 
ร้อยละ 4 

3.75 ร้อยละ 4.24  
2.12 คะแนน  

 
2.12 คะแนน  

 
 คะแนน 2.12 

 

88.50 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 

ร้อยละ 41 

5 
ร้อยละ 5.65 
1.41 คะแนน 

 

 
1.41 คะแนน 

 

 
 

 
คะแนน 1.41 

 
 

  
 
 

88.50 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 
เป้าหมาย1 ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) 

คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่

ระบุใน SAR) 
ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 
  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 

ร้อยละ 10 
5.75 ร้อยละ 6.50 

3.25 คะแนน 
3.25 คะแนน 

 
 คะแนน 3.25 

  

88.50 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 

ร้อยละ 60 
10 ร้อยละ 66.67 

5 คะแนน  
5 คะแนน  คะแนน 5 

 
15 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 5  ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 5  ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 ไม่รับการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเฉลี่ย 4.52 4.52 คะแนน  คะแนน 4.52  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 4.50 คะแนน 4.70 คะแนน  4.61 คะแนน  คะแนน 4.61  

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 16.1 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 16.2 ค่าเฉลี่ย 4.10 
 

ค่าเฉลี่ย 4.12  
 

ค่าเฉลี่ย 4.12 
 

 
คะแนน 4.12  

 
 

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 17 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.1 4  ข้อ 4 ข้อ  คะแนน 5 4 ข้อ  คะแนน 5  
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 
เป้าหมาย1 ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) 

คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่

ระบุใน SAR) 
ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) บรรลุเป้าหมาย 

คะแนน 
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 
  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 18.2 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 4 ข้อ  คะแนน 5  
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

     4.2  รายงานตาราง ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ (สมศ.) 
 ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
  

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที ่1 - - - - -

องค์ประกอบที ่2 - - 3.68 3.68 การดําเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที ่3 - - - - -

องค์ประกอบที ่4 - - 2.26 - -

องค์ประกอบที ่5 - - 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่6 - - 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่7 - - 4.52 4.52 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่8 - - - - -

องค์ประกอบที ่9 - - - - -

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ - - 3.84 3.84 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน - -
การดําเนินงาน

ระดับดี 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

4.3 รายงานตาราง ป.3  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สมศ.) 
 ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี    
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.34 4.34 การดําเนินงานระดับด ี  
มาตรฐานที่ 2 ก - - 4.52 - -  
มาตรฐานที่ 2 ข - - 4.34 - -  
มาตรฐานที่ 3 - - 2.26 - -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมาตรฐาน 

- - 3.84 3.84 การดําเนินงานระดับด ี  

ผลการประเมิน - - การดําเนินงานระดับด ี    
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

   4.4  รายงานตาราง ป.4  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สมศ.) 
ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี   

 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1.ด้านนกัศึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย - - 4.61 - -  
2.ด้านกระบวนการภายใน - - 4.84 - -  
3.ด้านการเงิน - - - - -  
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

- - 2.12 - -  

เฉลี่ยรวมของทกุมุมมอง - - 3.84 3.84 การดําเนินงานระดับดี  
ผลการประเมิน - - การดําเนินงาน

ระดับดี 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

4.5  รายงานตาราง ป.5  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี   

 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการศึกษา 
  (1)  ด้านกายภาพ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- - 

 

  (2)  ด้านวิชาการ - - 1.69 - -  
  (3)  ด้านการเงิน - - - - -  
  (4)  ด้านการบริหารจัดการ - - 4.52 - -  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 - - 3.11 - -  
2.  มาตรฐานดา้นการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  (1)  ด้านการผลิตบัณฑิต - - 4.34 - 

 
- 

 

  (2)  ด้านการวจิัย - - 2.26 - -  
  (3)  ด้านการการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม - - 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

  (4)  ด้านการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม - - 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2 - - 3.98 - -  

เฉลี่ยรวมของทกุตัวบ่งชี้ของทกุมาตรฐาน - -  3.84 3.84 การดําเนินงานระดับดี  
ผลการประเมิน - - การดําเนินงาน

ระดับดี 
   



314 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

5.1 รายงานตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. และ สมศ.) 
 ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี    

 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 
เป้าหมาย1 ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) 

คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 
  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 1.1 8  ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.2 

ร้อยละ 9 
9.50 ร้อยละ 10.73 

1.79 คะแนน 
1.79 คะแนน  

 
คะแนน 1.79 

 

88.50 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.3 

ร้อยละ 10 
13 ร้อยละ 14.69  

คะแนน 
1.22 คะแนน  

 
คะแนน 1.22 

 
88.50 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.4 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.5 7  ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.6 7  ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ  คะแนน 4  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 1 

ร้อยละ 75 
79.31 ร้อยละ 79.31 

3.97 คะแนน 
3.97 คะแนน 

 
 คะแนน 3.97 

 
100 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่  2 ค่าเฉลี่ย 4.00 
 

20.32 ค่าเฉลี่ย 4.06 
 

4.06 คะแนน 
 

 
 

คะแนน 4.06 
 

 

5 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 
เป้าหมาย1 ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) 

คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 
  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 3 

ร้อยละ 20 
12.75 ร้อยละ 55.43 

11.09 คะแนน 
5.00 คะแนน 

 
 คะแนน 5.00 

 

23 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 4 ไม่รับการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 14 ค่าคะแนน 1.80 ค่าคะแนน 2.03 คะแนน 1.69  ค่าคะแนน 2.03 คะแนน 1.69   คะแนน 1.69  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.1  7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.2 6  ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.1 8 ข้อ 8 ข้อ  คะแนน 5   8 ข้อ  คะแนน 5   

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.2 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5   
ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.3 25,000.00 

บาท /คน 
2,286,525.00 27,059.47   

บาท/คน 
27,059.47 บาท/คน  คะแนน 5 

  

84.5 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 5 

ร้อยละ 4 
3.75 ร้อยละ 4.24  

2.12 คะแนน  

 
2.12 คะแนน  

 
 คะแนน 2.12 

 

88.50 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 6 

ร้อยละ 41 

5 
ร้อยละ 5.65 
1.41 คะแนน 

 
1.41 คะแนน 

 
 

 
คะแนน 1.41 

  
 
 
 

88.50 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 
เป้าหมาย1 ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) 

คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 
  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 7 

ร้อยละ 10 
5.75 ร้อยละ 6.50 

3.25 คะแนน 
3.25 คะแนน 

 
 คะแนน 3.25 

  

88.50 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 8 

ร้อยละ 60 
10 ร้อยละ 66.67 

5 คะแนน 
คะแนน 5   คะแนน 5 

 
15 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 9 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.1 6 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 10 5  ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 11 5  ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.1 7  ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.2 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.4 6  ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 12 ไม่รับการประเมิน 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

 
ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 
เป้าหมาย1 ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) 

คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ  
(เช่น เหตุผลของการ

ประเมินที่ต่างจากที่ระบุ
ใน SAR) 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 
  

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) x = ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 13 ค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเฉลี่ย 4.52 4.52 คะแนน  คะแนน 4.52  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 8.1 7  ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5   7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 9.1 9  ข้อ 9 ข้อ  คะแนน 5 8 ข้อ  คะแนน 4  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15 4.50 คะแนน 4.70 คะแนน  4.61 คะแนน  คะแนน 4.61  

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 
16.1 

5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5 
 

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 
16.2 

ค่าเฉลี่ย 4.10 
 

ค่าเฉลี่ย 4.12  
 

ค่าเฉลี่ย 4.12 
 

 
คะแนน 4.12  

 
 

ตัวบ่งชี้สมศ.ที่ 17 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 
18.1 

4  ข้อ 4 ข้อ  คะแนน 5 4 ข้อ  คะแนน 5 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 
18.2 

5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 4 ข้อ  คะแนน 5 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่99.1 5  ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่99.2 3  ด้าน 3 ด้าน  คะแนน 5   3 ด้าน  คะแนน 5   
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

5.2  รายงานตาราง ป.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ (สกอ. และ สมศ.) 
 ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี    

ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 

องค์ประกอบที ่1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่2 2.67 5.00 3.74 3.89 การดําเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที ่3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่4 5.00 5.00 2.26 3.63 การดําเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที ่5 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่6 - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่7 - 5.00 4.52 4.90 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่8 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที ่9 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ 3.25 4.94 3.85 4.34 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน 
การดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การดําเนินงานระดับ
ดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับดี 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

5.3 รายงานตาราง ป.3  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ. และ สมศ.) 
 ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี    
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.26 4.26 การดําเนินงานระดับด ี  
มาตรฐานที่ 2 ก - 4.86 4.52 4.82 การดําเนินงานระดับดีมาก  
มาตรฐานที่ 2 ข 3.25 5.00 4.34 4.43 การดําเนินงานระดับด ี  
มาตรฐานที่ 3 - 5.00 2.26 3.36 การดําเนินงานระดับพอใช ้  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมาตรฐาน 

3.25 4.94 3.85 4.34 การดําเนินงานระดับด ี  

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับพอใช ้

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับด ี
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

   5.4  รายงานตาราง ป.4  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ. และ สมศ.) 
ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี   

 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1.ด้านนกัศึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย - 5.00 4.51 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก  
2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.84 4.89 การดําเนินงานระดับดีมาก  
3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

1.51 5.00 2.12 2.69 การดําเนินงานระดับพอใช ้  

เฉลี่ยรวมของทกุมุมมอง 3.25 4.94 3.85 4.34 การดําเนินงานระดับดี  
ผลการประเมิน การ

ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับดี 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

5.5  รายงานตาราง ป.5  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. และ สมศ.) 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี    

 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50  การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output)

 
รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  (1)  ด้านกายภาพ 

 
5.00 

 
- 

 
- 

 
5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

  (2)  ด้านวิชาการ 1.51 5.00 1.69 3.28 การดําเนินงานระดับพอใช้  
  (3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
  (4)  ด้านการบริหารจัดการ - 4.83 4.52 4.79 การดําเนินงานระดับดีมาก  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1 2.67 4.90 3.11 4.21 การดําเนินงานระดับดี  
2.  มาตรฐานดา้นการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  (1)  ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 4.26 4.58 

 
การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

  (2)  ด้านการวจิัย 5.00 5.00 2.26 3.63 การดําเนินงานระดับพอใช้  
  (3)  ด้านการการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

  (4)  ด้านการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 

- 5.00 5.00 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
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เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2 5.00 5.00 3.98 4.44 การดําเนินงานระดับดี  
เฉลี่ยรวมของทกุตัวบ่งชี้ของทกุมาตรฐาน 3.25 4.94 3.85 4.34 การดําเนินงานระดับดี  

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก :  ข้อมูลพื้นฐาน (Common  data set)  ตามเกณฑ์ของ สกอ.  ปีการศึกษา 2555 (กลุม่ ข) 
 

ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
1 จํานวนหลักสูตรที่เปดิสอนทัง้หมด 10 

2 - -ระดับอนุปรญิญา - 

3 - -ระดับปริญญาตร ี 9 

4 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

5 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - 

6 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 1 

7 - -ระดับปริญญาโท ที่มีทัง้แผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - 

8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มนีักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 1 

9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

10 - -ระดับปริญญาเอก - 

11 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีน - 

12 จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ทัง้หมด - 

13 จํานวนหลักสูตรที่จดัการเรยีนการสอนนอกสถานที่ตัง้ - 

14 - -ระดับอนุปรญิญา - 

15 - -ระดับปริญญาตร ี - 

16 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

17 - -ระดับปริญญาโท - 

18 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

19 - -ระดับปริญญาเอก - 

20 จํานวนหลักสูตรที่จดัการเรยีนการสอนนอกสถานที่ตัง้ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ - 

21 - -ระดับอนุปรญิญา - 

22 - -ระดับปริญญาตร ี - 

23 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

24 - -ระดับปริญญาโท - 

25 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

26 - -ระดับปริญญาเอก - 

27 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 9 

28 - -ระดับอนุปรญิญา - 

29 - -ระดับปริญญาตร ี 9 
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ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
30 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

31 - -ระดับปริญญาโท - 

32 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

33 - -ระดับปริญญาเอก - 

34 
 

จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานฯ ครบถ้วน 9 

35 - -ระดับอนุปรญิญา - 

36 - -ระดับปริญญาตร ี - 

37 - -ระดับ ป.บัณฑิต 9 

38 - -ระดับปริญญาโท - 

39 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

40 - -ระดับปริญญาเอก - 

41 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - 

42 - -ระดับอนุปรญิญา - 

43 - -ระดับปริญญาตร ี - 

44 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

45 - -ระดับปริญญาโท - 

46 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

47 - -ระดับปริญญาเอก - 

48 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด - 

49 - -ระดับอนุปรญิญา - 

50 - -ระดับปริญญาตร ี - 

51 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

52 - -ระดับปริญญาโท - 

53 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

54 - -ระดับปริญญาเอก - 

55 
 

จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ยังไมไ่ด้รับอนุมัตติามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน - 

56 - -ระดับอนุปรญิญา - 

57 - -ระดับปริญญาตร ี - 

58 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 
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ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
59 - -ระดับปริญญาโท - 

60 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

61 - -ระดับปริญญาเอก - 

62 
 

จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ได้รับอนุมัติตาม กรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาํเนิน 
งานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่กําหนดในแต่ละปี) - 

63 - -ระดับอนุปรญิญา - 

64 - -ระดับปริญญาตร ี - 

65 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

66 - -ระดับปริญญาโท - 

67 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

68 - -ระดับปริญญาเอก - 

69 
 

จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาํเนิน   
งานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทกุตัวบง่ชี ้ 10 

70 - -ระดับอนุปรญิญา - 

71 - -ระดับปริญญาตร ี 9 

72 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

73 - -ระดับปริญญาโท 1 

74 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

75 - -ระดับปริญญาเอก - 

76 
 

จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทีม่ีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครฐัหรอื
ภาคเอกชนที่เกีย่วข้องกับวิชาชพีของหลักสูตร - 

77 - -ระดับอนุปรญิญา - 

78 - -ระดับปริญญาตร ี - 

79 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

80 - -ระดับปริญญาโท - 

81 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

82 - -ระดับปริญญาเอก  - 

83 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 1,827 

84 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนปุริญญา - 

85 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 1,777 

86 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
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ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
87 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 50 

88 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  (แผน ก) - 

89 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข) 50 

90 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

91 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  - 

92 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด รวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ 88.5 

93 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาตอ่ แยกตามวุฒปิริญญาหรือเทยีบเท่า  88.5 

94 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  23.5 

95 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่ 55.5 

96 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  9.5 

97 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณทีี่เลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละฯ)  11.25 

98 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 75.5 

99 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรอืเทียบเท่า 22.5 

100 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรอืเทียบเท่า 46.5 

101 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรอืเทียบเท่า 6.5 

102 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  9 

103 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - 

104 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 7.0 

105 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2.0 

106 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 4 

107 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาตร ีหรือเทยีบเท่า 1.0 

108 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทยีบเท่า 2.0 

109 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 1.0 

110 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ - 

111 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า - 

112 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

113 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

114 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีทีผ่่านมา (กรณีทีเ่ลือกใช้เกณฑ์ประเมิน
เป็นค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละฯ) 16.25 

115 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,623 
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ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
116 - -ระดับอนุปรญิญา - 

117 - -ระดับปริญญาตร ี 2,607.31 

118 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

119 - -ระดับปริญญาโท 15.43 

120 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

121 - -ระดับปริญญาเอก - 

122 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบริการให้นกัศึกษา 514 
123 

 
จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับ
สถาบัน 171 

124 
 

ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 4.39 

125 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการด้าน กายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ใน
ระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 4.4 

126 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิง อํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาทิ งานทะเบยีน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบรกิารอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือ
จัดบรกิารด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 4.3 

127 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการ สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมรีะบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 4.24 

128 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรบั สมศ1) 334 

129 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ตอบแบบสํารวจเรือ่งการมีงานทํา  272 

130 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอาชพีอิสระ) 47 

131 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ประกอบอาชพีอิสระ 22 

132 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา 185 

133 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจําอยู่แล้ว - 

134 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ศึกษาต่อระดบับัณฑิตศึกษา - 

135 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่อุปสมบท - 

136 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่เกณฑ์ทหาร - 

137 
 

เงินเดอืนหรอืรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉล่ีย) 15,523.45 

138 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรบั สมศ2 16.2) 334 
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ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
139 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สําหรบั สมศ2 16.2) 21 

140 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทัง้หมด (ที่จดัเก็บขอ้มูล สําหรับ สมศ2 16.2) - 

141 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทัง้หมด (ที่จดัเก็บขอ้มูล สําหรับ สมศ2 16.2) - 
142 

 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ 278 

143 
 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) - 

144 
 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 4.22 

145 
 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ 16 

146 
 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย 
(คะแนนเต็ม ๕) - 

147 
 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 3.89 

148 
 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ - 

149 
 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) - 

150 
 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกตามกรอบ 
TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) - 

151 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 4 

152 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 355 
153 

 
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF 
เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 4.06 

154 
 

จํานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยา นิพนธ์ หรอืบทความจากสารนิพนธ์ หรอืบทความจาก   
ศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกล่ันกรอง (peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 23 

155 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  - 

156 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 18 

157 
 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ 
นานาชาติ (proceedings) หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับชาต ิ 5 

158 
 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 - 
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ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
159 

 
จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโท) - 

160 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจงัหวดั - 

161 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

162 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

163 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

164 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

165 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 23 

166 
 

จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพเ์ผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) - 

167 
 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ ชาติ/ระดบั
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐาน ข้อมลู TCI (จํานวนบทความที่นับในค่า
น้ําหนักนี ้จะต้องไม่นับซ้ํากับค่านําหนัก อื่นๆ) - 

168 
 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีชื่อปรากฎใน ประกาศของ           
สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นบัใน ค่าน้ําหนักอื่นๆ) - 

169 
 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปราก ฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความทีน่ับในค่านํ้าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้าํกับ ที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) - 

170 
 
 

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมลูการ จัดอันดับ 
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรอื Scopus (จํานวน 
บทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) - 

171 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอก) - 

172 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจงัหวดั - 

173 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

174 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

175 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

176 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 

177 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปกีารศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

178 (สบช.)จํานวนนกัศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาภายในเวลาที่กําหนดในหลักสูตร   

179 (สบช.)จํานวนนกัศึกษารับเข้าทัง้หมด (รหัสเดียวกัน)   

180 (สบช.)จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี   

181 (สบช.)จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน   

182 จํานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น - 
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ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
183 - -ระดับอนุปรญิญา - 

184 - -ระดับปริญญาตร ี - 

185 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

186 - -ระดับปริญญาโท - 

187 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

188 - -ระดับปริญญาเอก - 

189 จํานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนฯ - 

190 - -ระดับอนุปรญิญา - 

191 - -ระดับปริญญาตร ี - 

192 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

193 - -ระดับปริญญาโท - 

194 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

195 - -ระดับปริญญาเอก - 

196 
 

จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนฯ ที่
น้อยกว่า 3.51 - 

197 - -ระดับอนุปรญิญา - 

198 - -ระดับปริญญาตร ี - 

199 - -ระดับ ป.บัณฑิต - 

200 - -ระดับปริญญาโท - 

201 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

202 - -ระดับปริญญาเอก - 
203 

 
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
(จากคะแนนเตม็ 5) 4.02 

204 
 

ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการขอ้มลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม 
5) 3.94 

205 
 

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 4.03 

206 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพด้านงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ 88.5 

207 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําที่ได้รบัความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 88.5 

208 จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่มีการยืน่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร - 

209 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 1,158,400.00 

210 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
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ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
211 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

212 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 1,158,400.00 

213 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,128,125.00 

214 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

215 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

216 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 1,128,125.00 

217 จํานวนอาจารยป์ระจําที่ปฏิบัตงิานจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาตอ่) 84.5 

218 จํานวนอาจารยป์ระจําที่ปฏิบัตงิานจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาตอ่) 84.5 

219 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

220 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

221 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 84.5 

222 จํานวนนักวจิัยประจําที่ปฏิบัตงิานจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาตอ่) - 

223 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

224 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

225 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 

226 จํานวนอาจารยป์ระจําที่ลาศึกษาต่อ 4 

227 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 

228 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 

229 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  4.0 

230 จํานวนนักวจิัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - 

231 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 

232 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 

233 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 

234 
 
 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบ เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความทีน่ับในค่าน้ําหนกันี้ จะต้อง
ไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอื่นๆ) 7 

235 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 

236 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

237 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 7 

238 
 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับชาตทิี่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. 
(จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) - 
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ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
239 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

240 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

241 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 

242 
 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ  
สมศ. (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นบัในค่าน้ําหนักอื่นๆ) - 

243 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

244 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

245 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 

246 
 
 

จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับ 
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรอื Scopus (จํานวน
บทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่าน้ําหนักอื่นๆ) - 

247 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

248 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

249 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 

250 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั (ผลงานของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา) - 

251 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

252 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

253 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
254 

 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนกัวิจัย
ประจํา) 2 

255 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

256 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

257 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 2 

258 
 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์
ประจําและนักวจิัยประจํา) 3 

259 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

260 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

261 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 3 

262 
 

จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา) - 

263 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
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ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
264 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

265 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
266 

 
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา) - 

267 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

268 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

269 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 

270 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 5 

271 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 0 

272 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 7 

273 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ - 

274 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - 

275 
 

- -ตําราหรือหนงัสือที่มกีารประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด (ผลงาน
จะต้องเกินรอ้ยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  5 

276 
 

 - -ตําราหรือหนังสือทีใ่ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การ ตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์ขอตาํแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินรอ้ยละ ๕๐ ของช้ินงาน ) 2 

277 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัต ิ 15 

278 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 7 

279 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวจิัย 1 

280 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 2 
281 

 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 4.12 

282 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)    

283 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)  4.52 
284 

 
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกีย่วกบัการปฏิบัตงิานของสถาบันทีส่อดคล้องกับอตัลักษณ์ 
(จากคะแนนเตม็ ๕) 3.87 

285 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 278 

286 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.35 

287 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 16 

288 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาโทที่มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 3.89 

289 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ - 

290 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) - 
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ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
291 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 4 

292 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 294 

293 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเตม็ ๕) 4.12 
294 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่ เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 3.85 

295 จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทัง้หมด - 

296 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี - 

297 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร - 

298 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง - 

299 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น - 

300 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ - 

301 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า - 

302 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - 

303 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย ์ - 

304 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลาย ู - 

305 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว - 

306 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม - 

307 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ - 

308 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - 

309 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชใ้นกลุ่มประเทศอาเซียนอืน่ๆ - 

310 
 

จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศทีก่ําหนด
ทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

311 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีทีก่ําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

312 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่กําหนด(ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

313 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที ่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

314 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที ่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

315 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 
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ที ่ ชื่อขอ้มูลพื้นฐาน จํานวน 
316 

 
- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่กําหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

317 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโน ที่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

318 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

319 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

320 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

321 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนาม ที่
กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

322 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

323 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา อินโดนีเซียที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) - 

324 
 

- -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมาย ทีใ่ช้ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของ คะแนนเต็ม) - 

325 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 5 
326 

 
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความ
เป็นไทย 4 

327 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสรา้งภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทกุชนิด 1 
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ภาคผนวก ข 
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คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ที ่ ๐๓๕ / ๒๕๕๕ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

……………………………………….. 
เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ   และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ กําหนดแนวทาง กํากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ อํานวยความสะดวกและ
แก้ปัญหาการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะและโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 

 ๑.๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ รองคณบดฝ่ีายวางแผนและพัฒนาฯ    รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
 ๑.๔  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
 ๑.๕  ประธานโปรแกรมวิชานิตศิาสตร์     กรรมการ 
 ๑.๖  ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์    กรรมการ 
 ๑.๗  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ    กรรมการ 
 ๑.๘  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย     กรรมการ 
 ๑.๙  ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  กรรมการ 
 ๑.๑๐ ประธานโปรแกรมวิชาวจิิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   กรรมการ 
 ๑.๑๑ ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม    กรรมการ 
 ๑.๑๒ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน     กรรมการ 
 ๑.๑๓ ประธานโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร ์   กรรมการ 
 ๑.๑๔ นายกสโมสรนักศึกษาฯ      กรรมการ 
 ๑.๑๕ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๖ นายตั้ม  คําพ่วง      ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๗ นางขนิษฐา  ศิริรัตน์      ผู้ช่วยเลขานุการ   

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ฝ่ายจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ มีหน้าที่ ประสานงาน จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง สังเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 
  ๒.๑.๑  องค์ประกอบที่ ๑ และตัวบ่งชี้ที่ ๑๖, ๑๗ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๑.๑ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  หัวหน้า 
   ๒.๑.๑.๒ ดร.วิทยา คามุณี    ผู้ช่วย 

 ๒/ ๒.๑.๑.๓ อาจารย์วัลลภ... 
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   ๒.๑.๑.๓ อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์  ยืนยง  ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๑.๕  อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด   ผู้ช่วย   
 ๒.๑.๑.๖ อาจารย์วิชุรา  วินัยธรรม   ผู้ช่วย    

   ๒.๑.๑.๗ ดร.พิษณุ  บุญนิยม    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๘ อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้   ผู้ช่วย  
    ๒.๑.๑.๙ อาจารย์เสริมศักดิ์  รูปต่ํา   ผู้ช่วย 

๒.๑.๑.๑๐ อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๑๑ อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 
๒.๑.๑.๑๒ อาจารย์วนสันันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย   

   ๒.๑.๑.๑๓ อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ   ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๑.๑๔ อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์  ผู้ช่วย   

   ๒.๑.๑.๑๕ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๑๖ อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๑๗ อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๑๘ อาจารย์อัฐพร  ยังอยู่   ผู้ช่วย 

๒.๑.๑.๑๙ อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๒๐ อาจารย์ศิเรมอร ยงพานิช   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๒๑ นางสุมาพร  จั่นศรี    ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ และตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๑๔ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    หัวหน้า 
   ๒.๑.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกล่ินจันทร์ ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๓ อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๔ อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด   ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์ ยืนยง  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๖ อาจารย์เสริมศักดิ์  รูปต่ํา   ผู้ช่วย  

๒.๑.๒.๗ อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๘ อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๙ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 
๒.๑.๒.๑๐ อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๒.๑๑ อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๑๒ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๑๓ อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๑๔ อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๑๕ อาจารย์สุคนธ์ธา  พุ่มเมือง   ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๒.๑๖ อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๑๗ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 

 ๓ /๒.๑.๒.๑๘ อาจารย์วัชรัศน์ ..... 
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   ๒.๑.๒.๑๘ อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๒.๑๙ อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข  ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๒.๒๐ อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๒.๒๑ อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๒๒  อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร   ผู้ช่วย   
   ๒.๑.๒.๒๓ อาจารย์ศิเรมอร  ยงพานิช   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๒๔ อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๒๕ อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๒๖ นางสาววรรณภา  จันทร์ทุ่ง   ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๓ องค์ประกอบที่ ๓ และตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๓.๑ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   หัวหน้า 

   ๒.๑.๓.๒ อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน   ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๓ อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล   ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๔ อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๓.๕ อาจารยธ์วชินี  แสงขรรค์ชัย   ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๖ อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา   ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๗ อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ   ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๘ อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง   ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๙ อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา   ผู้ช่วย 
๒.๑.๓.๑๐ อาจารย์วชัรัศน์  ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๓.๑๑ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๑๒ อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๑๓ อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์   ผู้ช่วย   

   ๒.๑.๓.๑๔ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๓.๑๕ อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๓.๑๖ อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล  ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๓.๑๗ อาจารย์วันธนะพล  หมั่นหา   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๑๘ อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๑๙ อาจารย์อัครพงษ์  เพ็ชรพูล   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๒๐ อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๒๑ อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๓.๒๒ นายตั้ม  คําพ่วง    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๒๓ นายอิสราวัชร  เฟื่องอิ่ม   ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๔ องค์ประกอบที่ ๔ และตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๖, ๗ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๔.๑ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ หัวหน้า 
   ๒.๑.๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว  ผู้ช่วย 

๔ /๒.๑.๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย..... 
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   ๒.๑.๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๕ อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๖ อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๗ อาจารย์โอกามา จ่าแกะ   ผู้ช่วย 

๒.๑.๔.๘ อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล   ผู้ช่วย 
๒.๑.๔.๙ อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 
๒.๑.๔.๑๐ อาจารย์จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์  ผู้ช่วย 
๒.๑.๔.๑๑ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 
๒.๑.๔.๑๒ อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๔.๑๓ อาจารย์ชุตนิธร  ฉิมสุข   ผู้ช่วย 
๒.๑.๔.๑๔ อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ   ผู้ช่วย 
๒.๑.๔.๑๕ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย    

    ๒.๑.๔.๑๖ อาจารย์อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ  สิงหรา ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๑๗ อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๑๘ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๑๙ อาจารย์สุคนธ์ธา  พุ่มเมือง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๒๐ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๒๑ อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร   ผู้ช่วย    
   ๒.๑.๔.๒๒ อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์   ผู้ช่วย    
   ๒.๑.๔.๒๓ อาจารย์สิริรัตน์  แสงทอง   ผู้ช่วย    
   ๒.๑.๔.๒๔ นางขนิษฐา ศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๕ องค์ประกอบที่ ๕ และตัวบ่งชี้ที่ ๘, ๙, ๑๘ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๕.๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้า 
   ๒.๑.๕.๒ อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๓ อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๕.๔ อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา   ผู้ช่วย 
 ๒.๑.๕.๕ อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร   ผู้ช่วย 
 ๒.๑.๕.๖  อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย  
 ๒.๑.๕.๗ อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี   ผู้ช่วย 
 ๒.๑.๕.๘  อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๕.๙ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๑๐ อาจารย์วิจิตร  ศิริรัตน์   ผู้ช่วย 

 ๒.๑.๕.๑๑ อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง   ผู้ช่วย  
 ๒.๑.๕.๑๒ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย 

    ๒.๑.๕.๑๓ อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๑๔ อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๑ ๕ อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ   ผู้ช่วย  

         ๕ /๒.๑.๕.๑๖ อาจารย์อัฐพร ..... 

 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

342

   ๒.๑.๕.๑๖ อาจารย์อัฐพร  ยังอยู่   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๑๗ อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๑๘ อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๑๙ อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๒๐ นางพรวิลัย  วัฒนศิริ    ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖  องค์ประกอบที่ ๖ และตัวบ่งชี้ที่ ๑๐, ๑๑ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๖.๑  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  หัวหน้า  
   ๒.๑.๖.๒ อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๖.๓ อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๖.๔ อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์   ผู้ช่วย 
๒.๑.๖.๕ อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา   ผู้ช่วย 
๒.๑.๖.๖ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 

    ๒.๑.๖.๗ อาจารย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย   ผู้ช่วย  
    ๒.๑.๖.๘ อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง   ผู้ช่วย 
    ๒.๑.๖.๙ อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา   ผู้ช่วย   
    ๒.๑.๖.๑๐ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย 

๒.๑.๖.๑๑ อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง   ผู้ช่วย 
๒.๑.๖.๑๒ อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย 

    ๒.๑.๖.๑๓ อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์   ผู้ช่วย 
๒.๑.๖.๑๔ อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล  ผู้ช่วย 

    ๒.๑.๖.๑๕ อาจารย์วันธนะพล  หมั่นหา   ผู้ช่วย 
    ๒.๑.๖.๑๖ อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   ผู้ช่วย 
    ๒.๑.๖.๑๗ อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ   ผู้ช่วย 
    ๒.๑.๖.๑๘ อาจารย์ณัฐธยา  รังสิยานนท์   ผู้ช่วย 

๒.๑.๖.๑๙ อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๖.๒๐ อาจารย์อัครพงษ์  เพ็ชรพูล   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๖.๒๑ อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๖.๒๒ นายตั้ม  คําพ่วง    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๖.๒๓ นายอิสราวัชร  เฟื่องอิ่ม   ผู้ช่วย 

  ๒.๑.๗  องค์ประกอบที่ ๗ และตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๗.๑ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ หัวหน้า 
   ๒.๑.๗.๒ ดร.วิทยา คามุณี    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์  ยืนยง  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๔ อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง กูรุง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๕ อาจารย์วิชุรา  วินัยธรรม   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๖ อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๗.๗ อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย   
         ๖ /๒.๑.๗.๘ อาจารย์วิยุดา ..... 
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๒.๑.๗.๘ อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๙ อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๑๐ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๑๑ อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๗.๑๒ อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจาร ี   ผู้ช่วย 
๒.๑.๗.๑๓ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๗.๑๔ อาจารย์อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ  สิงหรา  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๑๕ อาจารย์สุคนธ์ธา  พุ่มเมือง   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๗.๑๖ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๑๗ อาจารย์พลากร  ทิพย์มาลา   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๗.๑๘ อาจารย์ศิเรมอร  ยงพาณิช   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๑๙ อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๒๐ อาจารย์สิริรัตน์  แสงทอง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๒๑ อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๒๒ นายจิรพงษ์  เทียนแขก   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๒๓ นางขนิษฐา  ศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๒๔ นายภัทรพงษ์  ชูชีพ       ผู้ช่วย   
  ๒.๑.๘  องค์ประกอบที่ ๘ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๘.๑ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  หัวหน้า 
   ๒.๑.๘.๒  ดร.วิทยา  คามุณี    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๘.๓  อาจารย์วิชุรา  วินัยธรรม   ผู้ช่วย 

๒.๑.๘.๔ ดร.พิษณุ บุญนิยม    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๘.๕  อาจารย์เสริมศักดิ์  รูปต่ํา   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๘.๖  อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๘.๗ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 
๒.๑.๘.๘ อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน   ผู้ช่วย 
๒.๑.๘.๙ อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์  ผู้ช่วย 
๒.๑.๘.๑๐ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 
๒.๑.๘.๑๑ อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๘.๑๒ อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข  ผู้ช่วย 
๒.๑.๘.๑๓ อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๘.๑๔ อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๘.๑๕ อาจารย์ศิเรมอร  ยงพาณิช   ผู้ช่วย 

๒.๑.๘.๑๖ อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๘.๑๗ อาจารย์อัครพงษ์  เพ็ชรพูล   ผู้ช่วย    
   ๒.๑.๘.๑๘ นางสุมาพร  จั่นศรี    ผู้ช่วย 
 

 ๗ /๒.๑.๙ องค์ประกอบที่ ๙ ..... 
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  ๒.๑.๙ องค์ประกอบที่ ๙  ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๙.๑ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ หัวหน้า 

๒.๑.๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์  ยืนยง  ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๓ อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง กูรุง   ผู้ช่วย 
๒.๑.๙.๔ อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๙.๕ อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๖ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 

๒.๑.๙.๗ อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๘ อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๙ อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๑๐ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๑๑ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๑๒ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๑๓ อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๑๔ อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๑๕ อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๑๖ อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๑๗ อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๙.๑๘ อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช   ผู้ช่วย  
   ๒.๑.๙.๑๙ นายจิรพงษ์  เทียนแขก   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๒๐ นางขนิษฐา  ศิริรัตน์    ผู้ช่วย   

  ๒.๑.๑๐ องค์ประกอบที่ ๑๐ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๑๐.๑ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  หัวหน้า 
   ๒.๑.๑๐.๒ อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๐.๓ อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๐.๔ อาจารย์วิชุรา  วินัยธรรม   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๐.๕ อาจารย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย   ผู้ช่วย 

๒.๑.๑๐.๖ อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา  ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๗ อาจารย์เมืองจันทร์  พยอม   ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๘ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ  ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๙ อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๑๐.๑๐ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๑ อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์  ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๒ อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๓ อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล  ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๔ อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช  ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๕ อาจารย์อัครพงษ์  เพ็ชรพูล   ผู้ช่วย 

     ๘ /๒.๑.๑๐.๑๖ อาจารย์วันธนะพล ..... 
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๒.๑.๑๐.๑๖ อาจารย์วันธนะพล  หมั่นหา   ผู้ช่วย 
๒.๑.๑๐.๑๗ อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๑๐.๑๘ อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย   
   ๒.๑.๑๐.๑๙ นายตั้ม  คําพ่วง    ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๑๐.๒๐ นางพรวิลัย  วัฒนศิริ   ผู้ช่วย 
 
 ๒.๒ ฝ่ายจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับโปรแกรมวิชา มีหน้าที่ ประสานงาน จัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง สังเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 
  ๒.๒.๑ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๑.๑ อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด   หัวหน้า 
   ๒.๒.๑.๒ อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๑.๓ อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๑.๔ อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๑.๕ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๑.๖ อาจารย์วาสนา  มีศิลป์    ผู้ช่วย  
  ๒.๒.๒ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๒.๑ อาจารย์บุญญาบารมี สว่างวงศ์   หัวหน้า 
   ๒.๒.๒.๒ ดร.พิษณุ  บุญนิยม    ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๓ อาจารย์ปรียานุช  พรหมภาสิต   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๔ อาจารย์อาจารย์เสริมศักดิ์  รูปต่ํา  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๕ อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพยน์รา   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๖ อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม   ผู้ช่วย    

   ๒.๒.๒.๗ อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๘ อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๙ อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกลุ  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๑๐ อาจารยว์าสนา  อาจสาลิกรณ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๑๑ อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์   ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๓ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๓.๑ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์    หัวหน้า 
   ๒.๒.๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ บุญมา  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๓ ดร.นิศากร ประคองชาติ   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๔ อาจารย์วิชุรา  วินัยธรรม   ผู้ช่วย 

   ๒.๒.๓.๕ อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา  ผู้ช่วย 
    ๒.๒.๓.๖ อาจารย์นิศาชล เถิงจ๋าง   ผู้ช่วย 
    ๒.๒.๓.๗ อาจารย์รัชดาภรณ์ รักษ์ชน   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๘ อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๙ อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย   ผู้ช่วย 

        ๙ /๒.๒.๓.๑๐ อาจารย์บุญญวัฒน์ ..... 
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   ๒.๒.๓.๑๐ อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๑๑ อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข  ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๓.๑๒ อาจารย์อัฐพร  ยังอยู่   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๑๓ อาจารย์สิริรัตน์  แสงทอง   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๑๔ อาจารย์สุมาลี แก้วสะแสน   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๑๕ อาจารย์สุกัญญา อภิวัฒน์ไพบูลย์  ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๔  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๔.๑ อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ   หัวหน้า 
   ๒.๒.๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๔.๓ อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๔.๔ อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๔.๕ อาจารย์สุคนธ์ธา  พุ่มเมือง   ผู้ช่วย  
  ๒.๒.๕ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกล่ินจันทร์  หัวหน้า 
   ๒.๒.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล  ผู้ช่วย 
    ๒.๒.๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย 
    ๒.๒.๕.๕ อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม   ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๕.๖ อาจารย์นารถนรี  พอใจ   ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๖ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์  ยืนยง  หัวหน้า 
   ๒.๒.๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ   ผู้ช่วย   

   ๒.๒.๖.๓ อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล   ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๖.๔ อาจารย์วนัสนนัท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๖.๕ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง    ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๖.๖ อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย     
   ๒.๒.๗ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๗.๑ ดร.วิทยา  คามุณี    หัวหน้า 
   ๒.๒.๗.๒ อาจารย์จริาภา  จารุวัฒน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๗.๓ อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๗.๔ อาจารย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย   ผู้ช่วย  
   ๒.๒.๗.๕ อาจารย์ศิเรมอร  ยงพานิช   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๗.๖ อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๗.๗ อาจารยอ์ัครพงษ์  เพ็ชรพูล   ผู้ช่วย  
  ๒.๒.๘ โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๘.๑ อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน   หัวหน้า 
   ๒.๒.๘.๒ อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ   ผู้ช่วย 

 ๑๐ /๒.๒.๘.๓  อาจารย์ปนัดดา..... 
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   ๒.๒.๘.๓  อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๘.๔ อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย     
  ๒.๒.๙ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๙.๑ อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง กูรุง   หัวหน้า 
   ๒.๒.๙.๒ อาจารย์ชิดชนก  ไช่    ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๙.๓  อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๙.๔ อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร   ผู้ช่วย 

๒.๒.๙.๕ อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๙.๖ อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๙.๗ อาจารย์วันธนะพล  หมั่นหา   ผู้ช่วย 
 
     

ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
(รองศาสตราจารย์มัย ตะตยิะ) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ที ่ ๐๖๘ / ๒๕๕๕ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) 
……………………………………….. 

เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗    คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕(เพิ่มเติม) ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ฝ่ายจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ มีหน้าที่ ประสานงาน จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง สังเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 
  ๑.๑.๑  องค์ประกอบที่ ๑ ประกอบด้วย 
  ๑.๑.๑.๑ ดร.ศาสตร์ศิลป์  ละม้ายศรี   
  ๑.๑.๒  องค์ประกอบที่ ๓ ประกอบด้วย 
  ๑.๑.๒.๑ อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์ 
  ๑.๑.๓  องค์ประกอบที่ ๔  ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๓.๑ อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่ 
    ๑.๑.๓.๒ อาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง 
  ๑.๑.๔  องค์ประกอบที่ ๕ ประกอบด้วย 
  ๑.๑.๔.๑ อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์ 
  ๑.๑.๕  องค์ประกอบที่ ๗ ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๕.๑ อาจารย์ณฐัพล  บ้านไร่ 
   ๑.๑.๕.๒ อาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง 
  ๑.๑.๖ องค์ประกอบที่ ๘  ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๖.๑ ดร.ศาสตร์ศิลป์  ละม้ายศรี 
  ๑.๑.๗  องค์ประกอบที่ ๙ ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๗.๑ อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่ 
   ๑.๑.๗.๒ อาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง  
 
         /๑.๒ ฝ่ายจัดทํารายงาน ..... 
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 ๑.๒ ฝ่ายจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับโปรแกรมวิชา มีหน้าที่ ประสานงาน จัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง สังเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 

  ๑.๒.๑ โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ประกอบด้วย 
   ๑.๒.๑.๑ อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่     
  ๑.๒.๒ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๑.๒.๒.๑ ดร.ศาสตร์ศิลป์  ละม้ายศรี   
  ๑.๒.๓ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๑.๒.๓.๑ อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์ 
     

ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       
(รองศาสตราจารย์มัย ตะตยิะ) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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คําสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

ที ่ ๐๑๖/๒๕๕๖ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะทํางานสงัเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

……………………………………….. 
  เพื่อให้การดําเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  ในตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๕  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗          
ส่ังแต่งตั้งคณะทํางานสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕  ดังน้ี 

 องค์ประกอบที่ ๑ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๖, ๑๗ ประกอบด้วย 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา   หัวหน้า 
  ๒. ดร.วิทยา คามุณี     ผู้ช่วย 

  ๓. อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน   ผู้ช่วย 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์  ยืนยง  ผู้ช่วย 

  ๕. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้   ผู้ช่วย   
  ๖. อาจารย์เสริมศักดิ์  รูปต่ํา   ผู้ช่วย  
  ๗. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 

  ๘. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 
  ๙. ดร.ศาสตร์ศิลป์  ละม้ายศรี   ผู้ช่วย 
  ๑๐. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ   ผู้ช่วย 

  ๑๑. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์  ผู้ช่วย 
  ๑๒. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ  ผู้ช่วย  
  ๑๓. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย      
  ๑๔. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   ผู้ช่วย 
  ๑๕. อาจารย์อัฐพร  ยังอยู่   ผู้ช่วย 
  ๑๖. อาจารย์วิชุรา  วินัยธรรม    เลขานุการ  
  ๑๗. ดร.พิษณุ บุญนิยม    เลขานุการ 

  ๑๘. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี   เลขานุการ 
  ๑๙. อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์   ผู้ช่วยเลขานุการ   
  ๒๐. นางสุมาพร  จั่นศรี    ผู้ช่วยเลขานุการ   
  ๒๑. นายตั้ม  คําพ่วง    ผู้ช่วยเลขานุการ      

         /องค์ประกอบที่ ๒ ..... 
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 องค์ประกอบที่ ๒ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๑๔  ประกอบด้วย 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หัวหน้า 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกล่ินจันทร์ ผู้ช่วย 
  ๓. อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน   ผู้ช่วย 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์ ยืนยง  ผู้ช่วย  
  ๕. ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์   ผู้ช่วย 
  ๖. อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด   ผู้ช่วย 
  ๗. อาจารย์เสริมศักดิ์  รูปต่ํา   ผู้ช่วย  

  ๘. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 
  ๙. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 
  ๑๐. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ  ผู้ช่วย 
  ๑๑. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 

  ๑๒. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ   ผู้ช่วย 
  ๑๓. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง   ผู้ช่วย 
  ๑๔. อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก  ผู้ช่วย 
  ๑๕. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 
  ๑๖. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ  ผู้ช่วย 
  ๑๗. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข  ผู้ช่วย 
  ๑๘. อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์   ผู้ช่วย  
  ๑๙. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร  ผู้ช่วย  
  ๒๐. อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 
  ๒๑. อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย   
  ๒๒. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ   เลขานุการ 
  ๒๓. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร  เลขานุการ 

๒๔. อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๕. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. นางพรวิลัย  วัฒนศิริ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
๒๗. นางรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 องค์ประกอบที่ ๓ ประกอบด้วย 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม   หัวหน้า 

  ๒. อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน   ผู้ช่วย 
  ๓. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล   ผู้ช่วย 
  ๔. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์  ผู้ช่วย 

  ๕. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน   ผู้ช่วย 
  ๖. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา  ผู้ช่วย 
  ๗. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย 
  ๘. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ   ผู้ช่วย 

/๙. อาจารย์นิศาชล ..... 
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  ๙. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง   ผู้ช่วย      
  ๑๐. อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา   ผู้ช่วย 
  ๑๑. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ  ผู้ช่วย 

  ๑๒. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 
  ๑๓. อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง  ผู้ช่วย 

  ๑๔. อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์  ผู้ช่วย     
  ๑๕. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์  ผู้ช่วย 
  ๑๖. อาจารย์วันธนะพล  หมั่นหา  ผู้ช่วย 

  ๑๗. อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด   ผู้ช่วย 
  ๑๘. อาจารย์อัครพงษ์  เพ็ชรพูล   ผู้ช่วย 
  ๑๙. อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 
  ๒๐. อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย 
  ๒๑. อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์  ผู้ช่วย 
  ๒๒. นายตั้ม  คําพ่วง    ผู้ช่วย 
  ๒๓. นายอิสราวัชร  เฟื่องอิ่ม   ผู้ช่วย 
  ๒๔. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล เลขานุการ  

๒๕. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒๖. อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๔ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๕, ๖, ๗  ประกอบด้วย 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     หัวหน้า 
  ๒ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว  ผู้ช่วย 
  ๔. อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน   ผู้ช่วย 
  ๕. อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง  ผู้ช่วย  
  ๖. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล   ผู้ช่วย 
  ๗. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 

  ๘. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 
  ๙. อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ   ผู้ช่วย 
  ๑๐. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย   
  ๑๑. อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่   ผู้ช่วย 

  ๑๒. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ   ผู้ช่วย  
  ๑๓. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย 

  ๑๔. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 
  ๑๕. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร  ผู้ช่วย 
  ๑๖. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์  ผู้ช่วย 
  ๑๗. อาจารย์สิริรัตน์  แสงทอง   ผู้ช่วย  
  ๑๘. อาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง   ผู้ช่วย    
         /๑๙. อาจารย์โอกามา .....    
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  ๑๙. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ   เลขานุการ 
  ๒๐. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม   เลขานุการ   
   ๒๑. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒๒. อาจารย์จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ   

๒๓. อาจารย์อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ  สิงหรา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. นางขนิษฐา  ศิริรัตน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒๕. นางรุ่งทิวา  เหมอืนอ่อง   ผู้ช่วยเลขานุการ    

 องค์ประกอบที่ ๕ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๘, ๙, ๑๒, ๑๓ ประกอบด้วย 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม   หัวหน้า 
  ๒. อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   ผู้ช่วย 
  ๓. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์  ผู้ช่วย 
  ๔.อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ   ผู้ช่วย 

  ๕. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา  ผู้ช่วย 
  ๖. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร   ผู้ช่วย 
  ๗. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย  
  ๘. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี   ผู้ช่วย 
  ๙. อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ   ผู้ช่วย 
  ๑๐. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 
  ๑๑. อาจารย์วิจิตร  ศิริรัตน์   ผู้ช่วย 
  ๑๒. อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง  ผู้ช่วย   
  ๑๓. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย 
   ๑๔. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน  ผู้ช่วย 

  ๑๕. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ  ผู้ช่วย 
  ๑๖. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ   ผู้ช่วย 
  ๑๗. อาจารย์อัฐพร  ยังอยู่   ผู้ช่วย 
  ๑๘. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร  ผู้ช่วย 
  ๑๙. อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 
  ๒๐. อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย 
  ๒๑. อาจารย์ธีระพล  วรปรีชาพันธุ์  ผู้ช่วย 

๒๒. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ เลขานุการ 
  ๒๓. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒๔. นางพรวิลัย  วัฒนศิริ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๖ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๐, ๑๑ ประกอบด้วย 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม   หัวหน้า  
  ๒. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล   ผู้ช่วย 
  ๓. อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   ผู้ช่วย 

  ๔. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์  ผู้ช่วย  
  ๕. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา  ผู้ช่วย 
  /๕. อาจารย์ศุภฤทธ์ิ .....   
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  ๖. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 

  ๗. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน   ผู้ช่วย  
  ๘. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย    
  ๙. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง   ผู้ช่วย 
  ๑๐. อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา   ผู้ช่วย     
  ๑๑. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์  ผู้ช่วย 

  ๑๒. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล ผู้ช่วย 
  ๑๓. อาจารย์วันธนะพล  หมั่นหา  ผู้ช่วย 
  ๑๔. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   ผู้ช่วย 
  ๑๕. อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ   ผู้ช่วย 
  ๑๖. อาจารย์ณัฐธยา  รังสิยานนท์  ผู้ช่วย 

  ๑๗. อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 
  ๑๘. อาจารย์อัครพงษ์  เพ็ชรพูล   ผู้ช่วย 
  ๑๙. อาจารย์สุรรีัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย    

๒๐. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ เลขานุการ 
๒๑. นายอิสราวัชร  เฟื่องอิ่ม ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒. นายภัทรพงษ์  ชูชีพ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๗  และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๒, ๑๓  ประกอบด้วย 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หัวหน้า 
  ๒. ดร.วิทยา  คามุณี    ผู้ช่วย 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์  ยืนยง  ผู้ช่วย 
  ๔. อาจารย์วิชุรา  วินัยธรรม   ผู้ช่วย  
  ๕. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 
  ๖. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข   ผู้ช่วย 

  ๗. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ             ผู้ช่วย 
  ๘. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม   ผู้ช่วย 

  ๙. อาจารยจ์ันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 
  ๑๐. อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่   ผู้ช่วย 
  ๑๑. อาจารย์อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ  สิงหรา ผู้ช่วย    

  ๑๒. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 
  ๑๓. อาจารย์พลากร  ทิพย์มาลา   ผู้ช่วย 
  ๑๔. อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 

  ๑๕. อาจารย์สิริรัตน์  แสงทอง   ผู้ช่วย 
  ๑๖. อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย 

  ๑๗. อาจารย์อภิญญา  แซ่ยั้ง   ผู้ช่วย  
   
         /๑๘. อาจารย์สมลักษณ์  ....  
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  ๑๘. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี    เลขานุการ   
  ๑๙. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ ผู้ช่วยเลขานุการ     

   ๒๐. นายจิรพงษ์  เทียนแขก    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒๑. นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒๒. นายภัทรพงษ์  ชูชีพ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 องค์ประกอบที ่๘  ประกอบด้วย 

  ๑. รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา   หัวหน้า 
  ๒. ดร.วิทยา  คามุณี    ผู้ช่วย 
  ๓. อาจารย์เสริมศักดิ์  รูปต่ํา   ผู้ช่วย 
  ๔. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 

  ๕. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 
  ๖. ดร.ศาสตร์ศิลป์  ละม้ายศรี   ผู้ช่วย 
  ๗. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน   ผู้ช่วย 
  ๘. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์  ผู้ช่วย 
  ๙. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 
  ๑๐. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์   ผู้ช่วย 

  ๑๑. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข  ผู้ช่วย 
  ๑๒. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   ผู้ช่วย 

  ๑๓. อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 
  ๑๔. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์  ผู้ช่วย 

  ๑๕. อาจารย์อัครพงษ์  เพ็ชรพูล   ผู้ช่วย 
  ๑๖. อาจารย์วิชุรา  วินัยธรรม   เลขานุการ   
  ๑๗. ดร.พิษณุ บุญนิยม    เลขานุการ   
  ๑๘. นางสุมาพร  จั่นศรี   ผู้ช่วยเลขานุการ   

 องค์ประกอบที่ ๙ และตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๕ ประกอบด้วย 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา    หัวหน้า 

  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์  ยืนยง  ผู้ช่วย 
  ๓. อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง กูรุง  ผู้ช่วย 
  ๔. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ   ผู้ช่วย 

  ๕. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 
  ๖. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 

  ๗. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข   ผู้ช่วย 
  ๘. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 
  ๙. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันด ี   ผู้ช่วย 
  ๑๐. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย      
  ๑๑. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย   ผู้ช่วย 
  ๑๒. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์   ผู้ช่วย 
        /๑๓. อาจารย์วาสนา ....  
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 

 

356

  ๑๓. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์  ผู้ช่วย  
  ๑๔. อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 
  ๑๕. อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ   ผู้ช่วย  
  ๑๖. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช  ผู้ช่วย  
  ๑๗. นางขนิษฐา  ศิริรัตน์   เลขานุการ 

  ๑๘. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๙. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี ผู้ชว่ยเลขานุการ 
  ๒๐. นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๑๐ ประกอบด้วย 
  ๑. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม   หัวหน้า 
  ๒. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล ผู้ช่วย 
  ๓. อาจารย์อภิชาติ  บวบขม ผู้ช่วย 
  ๔. อาจารย์วิชุรา  วินัยธรรม ผู้ช่วย 
  ๕. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผู้ช่วย 

  ๖. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา ผู้ช่วย 
  ๗. อาจารย์เมืองจันทร์  พยอม ผู้ช่วย 
  ๘. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ            ผู้ช่วย 
  ๙. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ ผู้ช่วย 
  ๑๐. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ ผู้ช่วย 
  ๑๑. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล ผู้ชว่ย 
  ๑๒. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช ผู้ช่วย 
  ๑๓. อาจารย์อัครพงษ์  เพ็ชรพูล ผู้ช่วย    
  ๑๔. อาจารย์วันธนะพล  หมั่นหา ผู้ช่วย 
  ๑๕. อาจารย์สุวภัทร  พิรณฤทธิ์ ผู้ช่วย 

  ๑๖. อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ ผู้ช่วย   
  ๑๗. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี เลขานุการ 
  ๑๘. นายภัทรพงษ์  ชูชีพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     

ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(นายสุชิน  รอดกําเหนิด)  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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