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คํานํา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามขอกําหนด

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาจะตองยึดหลักมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  รวมถึงนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ดวยเห็นวา  การประกันคุณภาพ
การศึกษาจะสรางความเปนเลิศทางวิชาการทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนไปตามความพรอม  ความชํานาญและความเชี่ยวชาญของคณะ  การดําเนินงานที่คํานึงถึง
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  จะเปนปจจัยหลักที่จะนําความเปนเลิศมาสูคณะได 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรฉบับนี้ เปน
รายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของคณะ ในรอบปการศึกษา 2553 เพื่อตรวจสอบดูวาการดําเนินงานประกันคุณภาพจาก
ตัวชี้วัดทั้ง 10 องคประกอบนั้น มีการดําเนินการหรือไม เพื่อนําไปเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 ขอมูลที่เสนอในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  ไดนําเสนอผลการปฏิบัติงานในชวงของปการศึกษา 2553        
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 
 การประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มุงเนนใหความสําคัญในประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของคุณภาพการศึกษา  คณะฯ หวังวาการประเมินคุณภาพดวยตนเองในคร้ังนี้คงจะไดรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนยิ่งจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหดีข้ึนตอไป 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยมัย  ตะติยะ) 
คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 
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สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
บทสรุปผูบริหาร  
บทที่ 1 สวนนํา  

 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเปนมา 1 
 ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค  4 
 โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารมหาวทิยาลัย /หนวยงาน 5 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย / หนวยงาน 7 
 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 9 
 จํานวนนักศึกษา/ จํานวน FTES ของหนวยงาน 9 
 จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 9 
 งบประมาณ และอาคารสถานที ่ 13 
 เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน 13 
 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทีผ่านมา 14 

บทที่ 2 สวนสําคัญ  
 องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  
 ตัวบงชีท้ี่  1.1 กระบวนการพฒันาแผน 19 
 องคประกอบที ่ 2 การผลิตบณัฑิต  
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 24 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.2 อาจารยประจาํที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก  32 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.3 อาจารยประจาํที่ดาํรงตําแหนงทางวชิาการ  34 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.4 ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  36 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.5   หองสมุด อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรียนรู  41 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.6 มีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน 46 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  51 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.8   ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา  54 
 องคประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
 ตัวบงชีท้ี ่ 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร  56 
 ตัวบงชีท้ี่  3.2    ระบบและกลไกการสงเสริมกิจการนักศึกษา  61 
 องคประกอบที ่4 การวิจัย  
 ตัวบงชีท้ี ่4.1  ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสรางสรรค 65 
 ตัวบงชีท้ี ่4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวจิัยหรืองานสรางสรรค 81 
 ตัวบงชีท้ี ่4.3  เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ประจํา 
90 

 องคประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแกสังคม  
 ตัวบงชีท้ี ่5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม  92 
 ตัวบงชีท้ี ่5.2  กระบวนการบริการทางวชิาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 96 
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สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
 องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบงชีท้ี ่6.1  มีระบบและกลไกในการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  99 
 องคประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ  
 ตัวบงชีท้ี ่ 7.1    ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน  103 
 ตัวบงชีท้ี ่ 7.2    การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู  111 
 ตัวบงชีท้ี ่ 7.3     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  116 
 ตัวบงชีท้ี ่ 7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง  119 
 องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ    
   ตัวบงชีท้ี ่8.1       ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  124 
 องคประกอบ ที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
 ตัวบงชีท้ี ่9.1    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  129 
 องคประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา  3 ดี (3D)  
 ตัวบงชีท้ี่ 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 151 
 ตัวบงชีท้ี่ 10.2   ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  มีความรู  เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด

พฤติกรรม 
154 

บทที่ 3 สวนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  
 ตาราง  ส.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 157 
 ตาราง  ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ 159 
 ตาราง  ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 160 
 ตาราง  ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 161 
 ตาราง  ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 162 
ภาคผนวก  
 ก. ขอมูลพื้นฐาน (Common  data set) 163 
 ข. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 177 
 คําสั่งคณะทํางานสังเคราะหรายงานการประเมินตนเอง 185 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 

(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

ก 

บทสรุปผูบริหาร 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร : 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เดิมคือคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว หัวหนาหนวยงานเรียก 
หัวหนาคณะ ตอเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนเปนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หัวหนาหนวยงาน เรียกวาคณบดี ปจจุบันเปนหนวยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 

สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ตั้งอยูที่อาคารเรียน 3  ซึ่งเปนอาคารหลักในการจัดการ
เรียนการสอน  และมีอาคารดนตรี  อาคารศิลปะ  อาคารสํานักวิทยบริการฯ  หองนาฏศิลป  เปนอาคารประกอบที่จัดการ
เรียนการสอนเฉพาะทาง  บริหารวิชาการโดยแบงเปน  จัดการศึกษา แบงเปน  8 โปรแกรมวิชา ประกอบดวย โปรแกรมวิชา            
รัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป โปรแกรมวิชาอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถ่ิน บริหารจัดการ
ในรูปแบบอนุกรรมการประจําสาขา ประสานการบริหารโดยหนวยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และมี
ศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร  (GIS)  ศูนยสงเสริมและพัฒนาเครือขายชุมชนทองถ่ินดานประชาธิปไตย ศูนยคอมพิวเตอร
ประจําคณะ และหองสมุดกฎหมาย เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่อยูในความรับผิดชอบของคณะ 

ปการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนักศึกษาทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 1,420 โดยมีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 688 คน นักศึกษาภาค กศ.บป. จํานวน 653 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 
79 คน (ระดับปริญญาโทบริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจําสาขา ประสานการบริหารโดยหนวยประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ขอมูลดานบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บุคลากรสายสอน จําแนกตาม ตําแหนงขาราชการ จํานวน 
27 คน ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 คน ตําแหนงอาจารยประจําตามสัญญาจาง จํานวน 29 คน รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 63 คน (ลาศึกษาตอ 5คน) และบุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนทั้งสิ้น 9.5 คน 

 
ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 
 องคประกอบที่ 1  คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.01 ผลการประเมินอยูในระดับด ี
 องคประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 7 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 8 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 9 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 10 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบเทากับ  4.64 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (ไมรวมองคประกอบที่ 10) 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 

(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

ข 

จุดเดน/แนวทางเสริม 
1. คณะฯ ไดจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาทางบอรดประชาสัมพันธ สื่อโทรทัศน และ

เว็บไซต เชน ขอมูลการจัดกิจกรรม ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการ 
2. คณะฯ สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพื่อเปนการเสริมสราง

ทักษะตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ดาน 
3. คณะฯ มีการพัฒนาวารสารพิกุลใหเปนไปตามมาตรฐาน และเวทีในการเผยแพรงานวิจัย 
4. คณะฯ สงเสริมการจัดอบรมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปอบรม สัมมนา  อยางตอเนื่อง 
5. คณะฯ  มีการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมที่มีระบบกลไก  ทําใหเกิดเครือขายชุมชน  สังคม ทั้งหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนอยางกวางขวาง 
6. นักศึกษาใหความรวมในการดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เปนอยางดี 
7. ผูบริหารคณะฯ บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลอยางเครงครัด 
8. บุคลากรทุกคนภายในคณะฯ มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของคณะฯ อาทิเชน กิจกรรมการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง มีสวนรวมในการระบุ วิเคราะห ประเมิน รวมทั้งมีสวนรวมดําเนินการและรายงานผลความกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง และมีสวนรวมในการประกันคุณภาพทุกระดับ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแกไข 

1. สงเสริมการศึกษาตอปริญญาเอกใหมากข้ึน เชน การเพิ่มจํานวนเงินทุนการศึกษา การจัดทําโครงการความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่เปดสอนปริญญาเอก  และการเปดสอนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย หลายๆ สาขา เปนตน 

2. สงเสริมใหมีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน เชน การเพิ่มจํานวนเงิน
ทุนอุดหนุนในการทําผลงานวิชาการ  การฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการทําผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ เปนตน 
 
จุดเนนการปฏิบัตติามพันธกิจพรอมพัฒนาการ 

ดานการบริการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีบุคลากรสาขาวิชาที่หลากหลายและสามารถสนองตอความตองการของ

ทองถ่ิน  โดยเอกลักษณ จุดเนน จุดเนน คือ “มุงเนนทองถ่ิน สานศิลปวัฒนธรรม” ซ่ึงสอดคลองกับอัตลักษณ ของ
มหาวิทยาลัย คือ “ความรูคูชุมชน โดยมีโครงการบริการวิชาการ ไดแก โครงการเผยแพรนาฏศิลป, โครงการนิทรรศการทาง
วิชาการ เปนตน อีกทั้งมีการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน และการวิจัย อาทิ งานวิจัย เร่ือง วิเคราะห
รูปแบบทัศนศิลปรวมสมัยจังหวัดกําแพงเพชร และศึกษาความนิยมของผูสรางและผูชมตอรูปแบบทัศนศิลปรวมสมัย อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยนําผลงานจัดแสดงนิทรรศการเผยแพรแกประชาชน จํานวน 111 ชิ้น แลวนําผลการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะหสูกระบวนการการวิจยั เปนตน 

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเผยแพรและบริการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมผานเว็บไซตของคณะ 

เคเบิ้ลทองถ่ิน มีการจัดขบวนแหและปายเชิญชวนผานชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการจัดนิทรรศการ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชนเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดจนเปนการบริการ
วิชาการแกผูสนใจทั้งภายในและภายนอก  และสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับโดยการ
สงเสริมใหบุคลากรภายในคณะและนักศึกษา เขารวมกิจกรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ อาท ินักศึกษาโปรแกรมวิจิตรศิลป
และประยุกตศิลปที่มีความสามารถอันเปนที่ประจักษ เขารวมกิจกรรมแขงขันวาดภาพระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ หัวขอ
เมืองไทยนาอยู  ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จัดโดยบริษัท เอช เอช เค อินเตอรเทรด จํากัด และการประดิษฐทารํา “ระบํา
ชากังราว” โดยอาจารยเยาวลักษณ ใจวิสุทธิ์หรรษา ที่ไดรับการยอมรับใหไปจัดแสดงในหลายประเทศ 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2553 
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ค 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ประกอบดวย    

1) ดานการจัดการเรียนการสอน  (ทะเบียนนักศึกษา, หลักสูตร, วิเคราะหศักยภาพผูเรียน, การประเมินการสอนระดับคณะ, 
แผนการสอน) 2) ดานการวิจัย (ทุนวิจัย/ ติดตามความกาวหนาวิจัย, การตีพิมพเผยแพร) 3) ดานการบริหารจัดการ (บุคลากร, 
สารสนเทศบุคลากรเกษียณตามระยะเวลา, การเลื่อนข้ันเงินเดือน, การมา ลา ขาดราชการ, การพัฒนาบุคลากร, แผนงาน/ 
โครงการ, การประเมินความพึงพอใจของระบบ) และ 4) ดานการเงิน (งบการเงินตามไตรมาส, สารสนเทศงบประมาณตาม
แผนงาน โครงการ, สารสนเทศการยืมคืน, การประเมินความพึงพอใจของระบบ) ซึ่งเปนขอมูลสวนหนึ่งที่ชวยใหผูบริหารใช
ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนั้น คณะฯ พัฒนาเว็บไซตของคณะ โปรแกรมวิชา และศิษยเกา เพื่อเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติงานของคณะ 

 

ดานการบริหารจัดการ 
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ซึ่งผูบริหาร และคณาจารยทุกคนมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดทิศทางการพัฒนา กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรในการดําเนินงานเพื่อใหภารกิจของคณะฯ บรรลุตามเปาประสงค
ที่วางไว เปดโอกาสใหบุคลากรในคณะฯ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสูการตัดสินใจรวมกันในการบริหารงาน
คณะโดยคณะ มีการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป  และสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเปนการสรางขวัญ
และกําลังใจแกบุคลากร  การใหโอกาสแกบุคลากรในการไดศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  

คณะฯ มีระบบสื่อสาร 2 ทาง เพื่อรับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงานอันจะทําใหไดขอมูล
เพื่ อการป รับป รุงการปฏิบัติ ง าน เชน  โทรศัพทภายในสายตรงของผู บ ริหาร สื่ อสาร โดยผานทาง เว็บ ไซต
http://www.kpru.ac.th/ และใหบุคลากรในสังกัดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการประเมินภาวะผูนําตามการ
รับรูของบุคลากรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาเฉพาะกรณีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

ดานการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน และ

ทองถ่ิน โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน สํารวจความตองการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร และไดนํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ. 2553 - 2557 เพื่อที่จะสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา
บุคลากร ใหมีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางสูงสุดเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

ดานการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดทํานโยบายและแผนงานดานการวิจัย สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

เพิ่มศักยภาพและทักษะดานการวิจัย งานวิชาการ โดยจัดอบรมใหกับอาจารยในคณะ  จัดสรรเงินรายไดเพื่อสนับสนุนทุนการ
วิจัยใหแกบุคลากรภายในคณะอีกทั้งสรางเครือขายภายในมหาวิทยาลัย  ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  ในการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยทั้งระบบ ทั้งการสรางความรู  ความเขาใจในรูปการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
วิพากษโครงรางงานวิจัย  ตลอดจนการแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก  เพื่อให
เกิดงานวิจัยและงานสรางสรรค  และพัฒนาองคความรูที่ไดจากการวิจัย เพื่อบูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอน โดย
คณาจารยนําประสบการณจากงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน และดานอ่ืนๆ 
 

http://www.kpru.ac.th/
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1

บทที่ 1  ส่วนนํา 
 
1. ชือ่หน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมา 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เดิม คือ  คณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า หัวหน้าคณะ ต่อเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะ
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปล่ียนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี 
ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ด้วยเหตุนี้ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จนถึงในปี พ.ศ. 
2522 เปล่ียนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2538 มาถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารได้พัฒนาองค์กรมาถึงขณะนี้ 
จํานวน  9  คน  ตามรายนามต่อไปนี้ 
 1. อาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ เข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารย์สมชาย ตันติสันติสม หัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยครูกําแพงเพชร       
ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2528 ลาออกจากตําแหน่งเพื่อไปดํารงตําแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 3. อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ระหว่างปี พ.ศ. 2528 – 2533   
  4. อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2533   
  5.  อาจารย์วิทยา เดชอุดม เข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  ระหว่างปี  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  เข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2538 และปี พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกล่ินจันทร์  เข้าดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  โดยดํารงตําแหน่งดังกล่าว ระหว่างปี  พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์ วงศ์คําจันทร์  เข้าดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เข้าดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ  เข้าดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน 

ประวัติความเป็นมา 
  ในปีการศึกษา  2522  วิทยาลัยครูกําแพงเพชรเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาขั้นสูง             
(ป.กศ. สูง) เป็นรุ่นที่สอง ในกลุ่มวิชาเอก คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์  พลศึกษา  
อุตสาหกรรมศิลป์  ศิลปะ คหกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์  โดยอาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2522 – 2528  
 ในปี พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ย้ายไปดํารงตําแหน่งอธิการวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล  อธิการวิทยาลัยครูรําไพพรรณี  ย้ายมาดํารงตําแหน่งอธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชรแทน 
ในช่วงน้ี อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  
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แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  เพื่อไปดํารงตําแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร   
  หลักสูตรวิทยาลัยครู 2528 ระบุว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาดังต่อไปน้ี (1) 
ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ (3) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (4) ภาควิชาศิลปะ (5) ภาควิชาดนตรีศึกษา (6) 
ภาควิชานาฏศิลป์ (7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (8) ภาควิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา (9) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (10) 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (12) ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น (13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชา
ภาษามาเลย์ (15) ภาควชิาภาษาฝรั่งเศส (16) ภาควิชาภาษาเยอรมัน (17) ภาควิชาภาษาอิตาเล่ียน 
 รายวิชาในภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ประกอบด้วย (1) พื้นฐานการเมืองและการปกครองของไทย (2) การ
ปกครองท้องถิ่น (3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (4) ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ (5) การจัดองค์กรท้องถิ่น (6) 
พัฒนาการทางการเมือง (7) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (8) กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน (9) กฎหมายธุรกิจ (10) 
กฎหมายธุรกิจเกษตร (11) นิติกรรมและสัญญา (12) กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ (13) กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง (14) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายส่ือมวลชน (15) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายสําหรับประชาชน 
  ในปี พ.ศ.2533  อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ในปีนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ประกอบด้วยภาควิชา 11 ภาควิชา  คือ 
(1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ (5) ภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา (6) ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร์ (8) ภาควิชาดนตรี  (9) ภาควิชานาฏศิลป์ (10) 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ (11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ในปีเดียวกันคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ได้เป็นแกนนําในการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกําแพงเพชร ครั้งที่ 2  ขึ้นในวันที่ 27-30  
สิงหาคม พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อเรื่องการสัมมนาว่า “กําแพงเพชร: อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของจังหวัดกําแพงเพชร ต่อมา อาจารย์วิทยา เดชอุดม ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  จนถึงปี  พ.ศ.2536 ในระหว่างนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  ยังคงมี 11 ภาควิชาดังเดิมในปี พ.ศ.2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยครู
กําแพงเพชรได้เปิดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้วิทยาลัยครูกําแพงเพชรเป็นสถาบันที่ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อม
ทั้งสอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 ปี การฝึกหัดครูไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 วิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
ได้รับมอบที่ดิน ซึ่งเป็นป่าเส่ือมโทรม ในพื้นที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากกรมป่าไม้ เดิมวางแผนให้เป็น ศูนย์ปฏิบัติการ
และวิจัยธรรมชาติ แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด ปัจจุบัน คือ สํานัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แม่สอด 
  ในปี  พ.ศ.2536  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์  ผาสุข ได้ดํารงตําแหน่งอธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชร และได้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวจนถึงปี พ.ศ. 2538 ในขณะเดียวกัน ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  ได้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  (พ.ศ.2536-2538)  โดยมีภาควิชาสังกัดในคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร จํานวน 11 ภาควิชา  เหมือนเดิม  และดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  ในปี พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกล่ินจันทร์  ดํารงตําแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยดํารงตําแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ปี  พ.ศ.2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบัน
ราชภัฏกําแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา  11  โปรแกรมวิชา กล่าวคือ 
(1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) (2) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (4) โปรแกรมวิชา
ศิลปศึกษา   (5) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์   (6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (8) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
(11) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์    
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  ปี พ.ศ. 2546-2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์ วงศ์คําจันทร์  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2548 อนึ่ง ในปีการศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรม
วิชานิติศาสตร์ ขึ้น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุษบา เป็นประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548  และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ .ศ .2548 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้
สถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนสถาบันและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญานําไปใช้ในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับต่างๆ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดพิมพ์เอกสารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ .ศ.2548 เพื่อเป็นประโยชน์แก่
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดหลักสูตรในระดับปริญญาในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส่งผลสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงต้อง
ปรับเปล่ียนบทบาทและวิธีการดําเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ดังนั้นหลังจากที่ได้ปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทยอยปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ในปีพ.ศ. 2550  โปรแกรมวิชาต่างๆ จึงเริ่ม
ใช้หลักสูตรใหม่เพื่อให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย  มีข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและคณาจารย์ 
  ในช่วงปี พ.ศ. 2551  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้เข้าดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรอีกวาระหน่ึง  และต่อมาในปี พ.ศ. 2552  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก หมดวาระการดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไปดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ  
บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  โดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่าย
กิจการนักศึกษา เข้าดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวาระต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 ในปีการศึกษา 2553 จัดการศึกษา แบ่งเป็น  8 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรม
วิชาสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ โดยหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจํา
สาขา ประสานการบริหารโดยหน่วยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และมีศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
(GIS)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจําคณะ และห้องสมุดกฎหมาย 
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ 
 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้ดําเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใช้หลัก        
ธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  และตรวจสอบได้ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  เน้นการจัดการความเส่ียง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ให้
เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3.  การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรได้
ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง  (พ.ศ. 2549-2553) โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีวุฒิทาง
การศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาเอกซ่ึงสําเร็จการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์มากขึ้น อนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ส่งเสริมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจน
สนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุก
ปี โดยได้รับทั้งงบประมาณการพัฒนาอาจารย์ และงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศ E-Learning พัฒนา Website ระบบฐานข้อมูล เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อให้เป็นวารสารท่ีได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
 9. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ได้พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจําคณะ จํานวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร จนใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรได้เร่งรัดการผลิต
บัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ที่เน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
       
2. ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค ์

ปณิธาน 
  มุ่งพัฒนาคนและองค์กร  บนพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 
  สร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบรูณาการ  พัฒนางานเพื่อทอ้งถิ่น สานศิลป์ความเป็นไทยสู่สากล 

พันธกจิ 
1) ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
2) ทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาท้องถิ่น 
3) ให้บรกิารทางวชิาการแกท่้องถิน่ 
4) ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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    3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

งานบริการธุรการ 
 

งานวิชาการและบริการการศึกษา

1. หน่วยงานสารบรรณ 
2. หน่วยการประชมุ 
3. หน่วยเลขานุการ 
4. หน่วยการเจ้าหน้าที ่
5. หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
6. หน่วยประชาสัมพันธ ์
7. หน่วยพัฒนาระบบราชการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
8. หน่วยการเงินและพัสดุ 
9. หน่วยนโยบายและแผน 
10.หน่วยบริการการจัดการเรียนการ 
    สอน 

 

โปรแกรมวิชา/ 
กลุ่มสาขาวิชา 

 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

 

ศูนย ์

1. รัฐประศาสนศาสตร์ 
2. นิติศาสตร ์
3. การพัฒนาชมุชน 
4. ภาษาไทย 
5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
6. วจิิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
7. สารสนเทศศาสตร ์
8. อญัมณีและเครื่องประดับ 
9. การปกครองท้องถิ่น (ป.โท) 

1.   ศูนย์สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

2.   ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย 

3.  ศูนย์คอมพวิเตอร์คณะ 
4.  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
5.  หอ้งสมุดกฎหมาย 
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โครงสร้างการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

 

คณบดี 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

และหัวหน้าสํานักงานคณบดี 

หัวหน้าศูนย์ 
1. ศูนย์สารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ (GIS) 
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย 

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
4. ศูนย์ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
5. ห้องสมุดกฎหมาย 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

 

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิจัย

 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 
2. งานพัฒนาการเรียนการสอน 
3. งานประเมินการสอน 
4. งานพัฒนาบุคลากรด้าน

วิชาการ 
5. งานวิจัยพัฒนาการเรียนการ

สอน 
6. งานการจัดการความรู้ 

1. ยุทธศาสตร์/โครงการ 
2. งานแผนระยะสั้นและระยะ

ยาว 
3. งานแผนปฏิบัติการประจําป ี
4. งานจัดทํารายงานประจําป ี
5. งานกํากับและติดตาม

โครงการแผนปฏิบัติการ 
6. งานรายงานการใช้

งบประมาณรายไตรมาส 
7. งานจัดทําคําของบประมาณ 
8. งานตรวจสอบภายใน 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
SAR, กพร. 

2. งานการพัฒนางานวิจัยคณะ
และท้องถิ่น 

3. งานแผนบริหารความเสี่ยง 
4. งานแผนความต้องการ

อัตรากําลังของคณะ 
5. งานบริหารโครงการ รป.บ. 
6. ช่วยงานสํานักงานคณบดี 

1. งานส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
2. งานกองทุนกู้ยืมเรียน 
3. งานพัฒนาคุณลกัษณะ

นักศึกษา 
4. งานทุนการศึกษา 
5. งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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4. คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
      

 
                                                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะตยิะ 
คณบดี 

   

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

และหัวหน้าสํานักงาน 

 อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

   

 

 

อาจารย์สุภาวรรณ ศรีไตรรตัน์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 อาจารย์สายพณิ พิกุลทอง กูรงุ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

และการวิจยั 
 

 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
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อาจารย์บญุญาบารมี สว่างวงศ์ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์ ยืนยง 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศลิป์และ

ประยุกต์ศิลป์ 
     

 

 

 
ดร.ประดิษฐ์ นารีรกัษ ์
ประธานโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธรุกิจ 

 ดร.วิทยา คามุณี 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาชุมชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
สารสนเทศศาสตร์ 

     

 

 

 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
 อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน 

ประธานโปรแกรมวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

อาจารย์อัจฉราวรรณ  รูปดี 
ผู้ประสานงานนาฏศิลป์ 

และการละคร 
     

 

 

อาจารย์สายพณิ พิกุลทอง กูรงุ 
ผู้ประสานงานภาษาจีน 

 รองศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์ วงศ์คําจันทร์
ผู้ประสานงานปรัชญาและศาสนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี ครองแก้ว 
ผู้ประสานงานวิชาดนตรี 
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5. หลกัสูตรและสาขาวชิาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2553 (จาํแนกตามหลักสูตรสาขาวชิา และระดบัการศึกษา) 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
หลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 

ปริญญาโท ปริญญาตรี 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์   
2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   
3. สาขาวิชานิตศิาสตร์   
4. สาขาวิชาภาษาไทย   
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ  1 
6. สาขาวิชาวิจติรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   
7. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์   
8. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  1 
9. สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่   

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2554 
 
 
6. จํานวนนักศกึษา/ จํานวน FTES ของหน่วยงาน 

 

ประเด็น FTES 

1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า FTES 2,112.54 
2. จํานวนอาจารย์ประจํา (นับเฉพาะปฏิบัติงานจริง) 63 
3. จํานวน FTES ต่ออาจารย์ประจํา 34.13% 
4. เกณฑ์มาตรฐานค่า FTES ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา SCH / 25 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2554 
 
 
7. จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 7.1 แสดงรายช่ืออาจารย์ ตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  
 

ลําดับ
ท่ี 

คณะ/โปรแกรม จํานวนเดือน ตําแหน่งทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

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

1 นาย เชวงศักด์ิ เขียวเขิน 12 เดือน   1     1   1   1 
2 นาง เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธ์ิหรรษา 12 เดือน 1       1   1   1 
3 นาย กมลวัฒน์ ภูวิชิต 12 เดือน 1       1   1   1 
4 นาย กวี ครองแก้ว 12 เดือน   1     1   1   1 
5 นาง จิราภา จารุวัฒน์ 12 เดือน 1       1   1   1 
6 นาย ชัชชัย พวกดี 12 เดือน   1     1   1   1 

                                                 
1
 เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเฉพาะบางส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 
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ลําดับ
ท่ี 

คณะ/โปรแกรม จํานวนเดือน ตําแหน่งทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

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

7 นาย ประดิษฐ์ นารีรักษ์ 12 เดือน 1       1     1 1 
8 นาง ประพิมพร โกศิยะกุล 12 เดือน   1     1   1   1 
9 นาง ปรียานุช พรหมภาสิต 12 เดือน 1       1   1   1 
10 นาย มัย ตะติยะ 12 เดือน   1     1 1     1 
11 น.ส. วันเพ็ญ บุญมา 12 เดือน   1     1   1   1 
12 นาย วัลลภ ทองอ่อน 12 เดือน 1       1   1   1 
13 น.ส. วิชุรา วินัยธรรม 12 เดือน 1       1   1   1 
14 นาย วิทยา คามุณ ี 12 เดือน 1       1     1 1 
15 นาย ศรัณย์ วงศ์คําจันทร์ 12 เดือน     1   1     1 1 
16 นาง ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ 12 เดือน   1     1   1   1 
17 นาย ศุภพงศ ์ ยืนยง 12 เดือน   1     1   1   1 
18 น.ส. สายพิณ เขียวมูล 12 เดือน 1       1 1     1 
19 น.ส. สายพิณ พิกุลทอง กูรุง 12 เดือน 1       1   1   1 
20 นาย สุชิน รอดกําเหนิด 12 เดือน 1       1   1   1 
21 นาง สุธาทิพย์ สว่างผล 12 เดือน   1     1   1   1 
22 น.ส. สุนทรี ดวงทิพย์ 12 เดือน   1     1     1 1 
23 นาย สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 12 เดือน   1     1   1   1 
24 นาย อภิชาติ บวบขม 12 เดือน 1       1   1   1 
25 นาง อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ุ 12 เดือน   1     1   1   1 
26 นาย อัครพล ชูเชิด 12 เดือน 1       1   1   1 
27 น.ส. อัจฉราวรรณ รูปดี 12 เดือน 1       1   1   1 
28 น.ส. นิศากร ประคองชาติ 2 เดือน -       0     - 0 
29 นาย เกรียงศักด์ิ สร้อยสุวรรณ 12 เดือน 1       1     1 1 
30 นาย บุญญาบารมี สว่างวงศ ์ 12 เดือน 1       1   1   1 
31 น.ส. มัลลิกา ทองเอม 12 เดือน 1       1   1   1 
32 น.ส. ราววาด ย้ิมสวัสด์ิ 12 เดือน 1       1   1   1 
33 น.ส. สุภาวรรณ ศรีไตรรัตน์ 12 เดือน 1       1   1   1 
34 น.ส. ณัฐภานี บัวดี 12 เดือน 1       1   1   1 
35 น.ส. โอกามา จ่าแกะ 12 เดือน 1       1   1   1 
36 น.ส. ศิริวรรณ หลิมมงคล 5 เดือน -       0   -   0 
37 นาย จําเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 12 เดือน 1       1   1   1 
38 นาย อนุลักษณ์ อาสาสู้ 12 เดือน 1       1   1   1 
39 นาง อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา 12 เดือน 1       1   1   1 
40 น.ส. สุมาลี แก้วสะแสน 12 เดือน 1       1   1   1 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

11

ลําดับ
ท่ี 

คณะ/โปรแกรม จํานวนเดือน ตําแหน่งทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

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

41 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง 12 เดือน 1       1   1   1 
42 นาย เมืองจันทร์ พยอม 12 เดือน 1       1 1     1 
43 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ 12 เดือน 1       1   1   1 
44 นาย วิจิตร ศิริรัตน์ 12 เดือน 1       1   1   1 
45 น.ส. มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ 12 เดือน 1       1 1     1 
46 น.ส. นิศาชล เถิงจ๋าง 12 เดือน 1       1 1     1 
47 น.ส. ชิดชนก นันทะใจ 12 เดือน 1       1 1     1 
48 น.ส. สุกัญญา อภิวัฒน์ไพบูลย์ 12 เดือน 1       1   1   1 
49 นาย วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 12 เดือน 1       1   1   1 
50 น.ส. วิยุดา ทิพย์วิเศษ 12 เดือน 1       1   1   1 
51 นาย ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์ 12 เดือน 1       1 1     1 
52 นาย บรรเจิด วรรณะ 12 เดือน 1       1 1     1 
53 น.ส. ธวชินี แสงขรรค์ชัย 12 เดือน 1       1   1   1 
54 นาย เสริมศักด์ิ รูปตํ่า 12 เดือน 1       1   1   1 
55 นาย ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา 12 เดือน 1       1   1   1 
56 นาย วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ 12 เดือน 1       1 1     1 
57 นาย จิรพงศ ์ ยืนยง 12 เดือน 1       1 1     1 
58 น.ส. วนัสนันท์ นุชนารถ 12 เดือน 1       1   1   1 
59 นาย กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา 12 เดือน 1       1   1   1 
60 น.ส. รัชดาภรณ์ รักษ์ชน 12 เดือน 1       1 1     1 
61 น.ส. นริศรา เพชรพนาภรณ์ 12 เดือน 1       1   1   1 
62 น.ส. สุคนธ์ธา พุ่มเมือง 8 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5
63 นาย นันทิพัฒน์ เพ็งแดง 8 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5
64 น.ส. เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์ 7 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5
65 น.ส. พัจนภา เพชรรัตน์ 7 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5
66 น.ส. ปาริชาติ สายจันดี 7 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5
67 นาย ณัฐธัญ เมฆปั่น 7 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5
68 นาย เอกวุฒิ โลหะการก 12 เดือน 1       1 1     1 

      รวมทั้งสิ้น   50 12 1 0 63 12 46 5 63 
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7.2 จํานวนอาจารย ์(จําแนกตามการปฏิบัตงิาน) 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ประเภท 

นับจํานวนอาจารย์จริง นับตามการปฏิบัติงาน 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 7 6.5 
2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 8 8 
3. สาขาวิชานิตศิาสตร์ 5 4 
4. สาขาวิชาภาษาไทย 7 6 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ 14 12.5 
6. สาขาวิชาวิจติรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 12 12 
7. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 5 5 
8. สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 5 5 
9. สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 5 4 

รวมทั้งสิ้น 68 63 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2554 

 
7.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามประเภทบุคคล 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
ข้าราชการพลเรอืน - 
ลูกจ้างประจํา - 
พนักงานมหาวทิยาลัย 1 
พนักงานราชการ 1 
เจ้าหน้าที่ประจาํตามสัญญา 7.5 

รวม 9.5 
     ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2554 

 
7.4 แสดงจํานวนอาจารย์ประจาํที่ลาศึกษาตอ่ เต็มเวลา – บางเวลา ประจําปีการศึกษา 2553 
 

  
สาขาวิชา 

  

ระดับการศึกษาต่อ  (คน)   
รวม 
  

ศึกษาต่อเต็มเวลา ศึกษาต่อบางเวลา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ 2 2   4 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์  1   1 

รวม 2 3   5 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2554 
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8. งบประมาณ และอาคารสถานที่    
8.1 งบประมาณ (จําแนกตามหมวดรายจ่าย) 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
งบบุคลากร 12,037,920 
งบดําเนินงาน 

- บกศ. 
- กศ.บป. 
- งบประมาณแผ่นดิน 

 
1,248,100 
1,241,160 
750,000 

งบลงทุน - 
งบอุดหนุน - 
รายจ่ายอื่น 4,554,000 

รวม 19,831,180 
 

8.2 อาคารสถานที ่           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาคารสถานที่ จํานวน 3 อาคาร ประกอบไปด้วย          

1) อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) อาคารดนตรี และ 3) อาคารศิลปะ อาคารเรียน 3 ซึ่งเป็น
อาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย สํานักงานคณบดี, ห้องพักอาจารย์, 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจําคณะ, ศูนย์ภูมิสารสนเทศ และห้องประชุมสํานักงานคณบดี ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์, 
ห้องจัดการเรียนการสอน, ศาลจําลอง, ห้องสมุดกฎหมาย และห้องประชุมพิกุล และช้ันที่ 3 ประกอบด้วย ห้องจัดการเรียน
การสอน และห้องประชุม สําหรับอาคารดนตรี ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล และอาคาร
ศิลปะ จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในแขนงต่างๆ เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ เช่น การจัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ กิจกรรมไหว้ครู และอบรมมารยาทไทย เป็นต้น 
 
9. เอกลักษณห์รือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 เอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
  มุ่งเน้นทอ้งถิ่น   สานศิลป์วัฒนธรรม 
 โดยเน้นจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของหน่วยงาน คือ 1) ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น 2) ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ความรู้คู่ชุมชน” คณะฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ เพื่อชุมชนและท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ชุมชน 
 วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่มีความหลากหลายในศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆ แต่ในความแตกต่าง
นี้ไม่ได้แสดงถึงความแตกแยกแต่อย่างใด แต่แสดงถึงวัฒนธรรมของหน่วยงานที่มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวร่วมกัน มีการ
ทํางานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา และวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แสดงออกมา
ผ่านอักษรภาษาอังกฤษ 8 ตัวอักษร ดังนี้ 

H  =  Honesty  ซื่อสัตย ์
U  =  Unity  สามัคคี 
S  =  Sodality  นับพี่น้อง 
O  =  Ownership  เป็นเจ้าของ 

K  =  Kindness  เมตตา 
P  =  Punctuality  ตรงต่อเวลา 
R  =  Responsibility  รับผิดชอบ 
U  =  Universal  มองการณ์ไกลมุง่สู่สากล 

 
“ซื่อสัตย์ สามัคคี นับพี่น้อง เปน็เจ้าขององค์กร เอื้ออาทรพรอ้มเมตตา 
ไม่ผลัดวันประกนัพรุ่ง  มุง่เวลา  สืบเสาะหา สู่โลกกว้างอย่างยัง่ยืน” 
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10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2552 

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาของหน่วยงาน  
ปีการศึกษา 2553 

องค์ประกอบที ่1  
1. ปณิธานยังมิไดส้ะท้อนเอกลักษณ์ หรือจุดเดน่ของคณะและ

ศาสตร์ในคณะ 
-  ทบทวนปณิธาน และวิสัยทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ

จุดเน้นของคณะ 
2. จํานวนตัวชี้วดัมากเกินไป และไม่ใช่ตัวชี้วดัตามแผนปฏิบัติ

การประจําปี เปน็แต่เพียงตัวชี้วดัความสําเร็จของโครงการ 
-   ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัดให้สอดคล้อง

กับการปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบที ่2  
1. หลักสูตรบางส่วนของคณะยงัขาดความยืดหยุน่ เช่น วิชาเอก

เลือก 
-   ดําเนินการพฒันาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามความ
ต้องการของชุมชน 

2. คณะยังมีค่า FTES ของนักศึกษาต่ออาจารย์ประจําค่อนข้าง
สูง ซึ่งส่งผลต่อสัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตําแหน่งทาง
วิชาการอยู่ในระดับต่ํา 

-  จัดหาบุคลากรสายผู้สอนเพิ่มขึ้น 

3. คณะควรมีข้อมลูความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของคณะเอง -   สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
4. คณะควรมีระบบดูแลนักศึกษา โดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง 

เช่น ผลการเรียนไม่ถึง 2.00 โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงาน
ผลการเรยีนของนักศึกษากลุ่มนี้ต่อคณะ เพื่อหาแนวทาง
ป้องกันแก้ไขตอ่ไป 

-   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สําหรับให้คําแนะนํา 

5. คณะควรเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยให้พัฒนาระบบ  
E-Registrar เพือ่ให้คณะที่ปรึกษาและอาจารยผู้์สอนสามารถ
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาได้ง่ายขึ้น 

-   มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการพัฒนาระบบ 

6. คณะควรมีโครงสร้างการบริหารที่มีรองคณบดีฝ่ายวชิาการเปน็    
ผู้กํากับดูแลและเป็นกลไกการใหค้วามรู้ความเขา้ใจกับผู้สอน 

-   แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานด้านวิชาการ 

7. ควรมีเว็บที่ครบสมบูรณ์ทกุโปรแกรมวิชา และหากมี
เกรด็ความรู้เฉพาะด้านจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อาจจะมี Word a day หรือ 
Idiom ที่แปลจากสํานวนไทย ก็จะเกีย่วขอ้งกบัการทํานุบํารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

-   พัฒนาระบบสารสนเทศ พฒันาเว็บไซต์คณะ และ
โปรแกรมวิชา 

8. ควรนําผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษามาปรับปรงุในทุก
รายวิชา ซึง่อาจใช้วิธีนําเข้าวาระการประชุม เพื่อหาแนว
ทางการปรับปรงุแก้ไข และใหอ้าจารย์ผู้สอนรายงานผลการ
ปรับปรงุพัฒนา 

-   มีการแจง้อาจารย์ผู้สอนและมีแบบฟอร์มใหก้รอก
ในการนําผลการประเมินไปแกไ้ขปรับปรุงการ
จัดการเรยีนการสอน 

9. คณะควรออกแบบให้อาจารย์แต่ละท่านวางแผนโดยใช้
กําหนด ปี พ.ศ. ที่ต้องการศึกษาต่อ โดยเฉพาะอาจารยท์ี่อายุ
ยังน้อย และมีวฒุิเพียงปริญญาตร ี

-  คณะฯ สํารวจความต้องการการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

10. คณะควรออกแบบให้อาจารย์แต่ละท่านวางแผนโดยให้
กําหนด ปี พ.ศ. ที่จะทําผลงานทางวิชาการ (ถอืเป็นการให้
คํามั่นสัญญาอยา่งหน่ึง) เพือ่บุคลากรจะได้ตื่นตวัตลอดเวลา 

-  คณะฯ สํารวจความต้องการการทําผลงานทาง
วิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2552 

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาของหน่วยงาน  
ปีการศึกษา 2553 

11. คณะควรแจ้งชอ่งทาง การอทุธรณ์ร้องทุกข์ ให้บุคลากรใน
คณะทราบ 

-  ประกาศแจ้งช่องทาง การอทุธรณ์ร้องทกุข ์

องค์ประกอบที ่3  
1. ขยายพื้นที่ห้องสมุดนิติศาสตร์ให้เป็นเอกเทศไม่รวมอยูก่ับ

ห้องพกัอาจารย ์
-   คณะฯ ได้รบัจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคาร 

งบประมาณ 2554 
2. จัดให้มหี้องปฏิบัติการทางด้านสารสนเทศศาสตร์โดยเฉพาะ 

เพื่อจะได้เป็นแหล่งเรยีนรูข้องนักศึกษา 
-   มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มหี้องปฏิบัตกิารเพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ใหก้ับนักศึกษา เชน่ ศูนย์ภาษา ศูนย์
คอมพิวเตอร์ และสํานักวิทยบริการฯ 

3. ให้นักศึกษามีจติสาธารณะ มีคุณธรรม จรยิธรรม เพราะสังคม
ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก 

-   อบรมคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนักศึกษาและ
เยาวชน 

-  จัดทําประกาศแนวทางดําเนนิการสร้างเสริมจิต
สาธารณะ (22 ต.ค. 53) 

-   กิจกรรมออกค่ายและเสริมสร้างกจิกรรม (10 พ.ย. 
– 26 ธ.ค. 53) 

-   กิจกรรมปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์ (17พ.ย.53) 
4. ควรเน้นด้าน IT มากขึ้น เพื่อใหท้ันกับยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
-   อบรมคอมพวิเตอร์ในสํานักงานสําหรับนกัศึกษา 

รปศ. (28-29 ส.ค. 53) 
 -   สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ทกุปีการศึกษา 
5. คณะควรช้ีแจงหรือแนะแนวทางในการทํางานเพ่ือจะได้

ทํางานไดต้รงกบัสายงานและสาขาวิชาทีจ่บมา 
-   โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการประกอบ

อาชีพ (11 ส.ค. 53) 
องค์ประกอบที ่4  
1. คณะควรกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อมีส่วนช่วยอาจารย์ให้

มีเวลาเพิ่มขึ้นในการทําวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์ทีถ่ึง
กําหนดเวลาที่สามารถย่ืนขอตําแหน่งวิชาการ หรืออาจารย์ที่มี
ศักยภาพและความพร้อมในการทําวจิัย 

-   มีงบประมาณในการสนับสนุนการทําผลงานต่างๆ 

2. คณะควรสร้างระบบการให้รางวัลแก่นักวิจยัทีม่ีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ดีเด่น นอกเหนือจากการให้เกียรติบัตร 

-   พัฒนานักวิจยัหน้าใหม ่

3. คณะควรพัฒนาวารสารพกิุลเพือ่ยกระดับใหเ้ปน็วารสาร
ระดับชาติ กล่าวคือ โดยเริ่มต้นจากการกําหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกกองบรรณาธกิาร อํานาจหน้าที่ มกีารกําหนดสัดส่วน
ของผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอกเข้ามาเป็นกองบรรณาธิการ
วารสาร มกีารกาํหนดหลักเกณฑ์การเสนอบทความเพ่ือการ
ตีพิมพ์ที่ชดัเจน ตลอดจนอัตราค่าตอบแทนของผู้เขียน
บทความ 

-   ประชาสัมพันธ์ให้หนว่ยงานภายนอกลงวารสาร
พิกุล 

 

4. คณะควรจัดระบบหรือกลไกใหผ้ลงานวิจัยของอาจารย์นั้น
สามารถนําไปบรูณาการกับการเรียนการสอนได้ 

-   ส่งเสริมการบูรณาการงานวจิัยกับการเรียนการ
สอน 

5. คณะควรส่งเสรมิให้อาจารย์ทุกคนได้รับเงินสนบัสนุนจาก
ภายในและภายนอก 

-   ประชาสัมพันธ์ข่าวการขอทนุอุดหนุนการวจิัยจาก
หน่วยงานภายนอก 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2552 

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาของหน่วยงาน  
ปีการศึกษา 2553 

6. คณะควรแนะนําหรือสนับสนุนให้อาจารย์นําผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ ใน
ขณะเดียวกันกพ็ัฒนาวารสารประจําคณะ เพือ่ยกระดับใหเ้ปน็
วารสารระดับชาติ 

-   คณะแจ้งแนวทางการนําผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารระดับชาต ิ

-   มีการพัฒนาวารสารพกิุลใหเ้ป็นวารสารระดบัชาติ 

องค์ประกอบที ่5  
1. ควรประสานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้นและ

ควรเป็นผู้นําในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
-   มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในการบรกิารวชิาการ

แก่ชุมชน 
2. ต้องสร้างศักยภาพของอาจารย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในด้าน

วิชาการ 
-   ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านวิชาการ

อย่างตอ่เนื่อง และมีงบประมาณสนับสนุน 
องค์ประกอบที ่6  
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครแูละบุคลากรในท้องถิ่นเพือ่

นําไปเผยแพร่เป็นที่รู้จดัมากขึน้ เช่น ระบําชากังราว 
-   จัดอบรมใหก้ับเยาวชนอย่างต่อเนือ่ง ณ ศูนย์จริย

ศึกษา จ.กําแพงเพชร 
-   เผยแพร่การแสดงในต่างประเทศ 

2. นําเสนอการจัดทําเป็น E-Book หรือ E-Leaning ผ่านเว็บไซต์
เพื่อเผยแพร่ใหก้ับบุคลากรภายนอก 

 

-   พัฒนาระบบสารสนเทศ พฒันาเว็บไซต์คณะ 

องค์ประกอบที ่7  
1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะบอ่ยกว่านี้ เพื่อ

ความคล่องตัวในการพจิารณาอนุมัติเรือ่งต่างๆ เช่น ทกุเดือน
หรือทุก 2 เดือน เป็นต้น 

-   ปรับเปล่ียนคณะกรรมการ 

2. แผนการจัดการความรู้ยังไม่สมบูรณ์ และไม่ครอบคลุม
หลักการ KM เพื่อการบริหารงานทั่วทัง้องค์กร 

-  ส่งเสริมให้บคุลากรเข้ามามส่ีวนร่วม และจัดให้มี
การประชุมตามภารกิจ 

3. ตัวชี้วัดบางตัวยงัไม่สอดคล้องกบัเป้าประสงค์ 
 

-   ทบทวนตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ 

4. ควรมีการจัดทําระเบียบ/ประกาศที่ชัดเจนในเรือ่งการ
สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชพีให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น 
ระเบียบเรื่องการขอทุนศึกษาตอ่ ระเบียบเรื่องการส่งเสริมการ
อุดหนุนการเขียนหนังสือ/ตํารา ระเบียบเรื่องการขอ
ทุนอุดหนุนการทําวิจัยหรือการไปประชุม/สัมมนา/เสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

-   จัดทําประกาศแนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์และงาน
วิชาการ (21 ต.ค. 53) 

5. บุคลากรสายสนับสนุนมีจํานวนน้อยเกินไปทําให้บุคลากรสาย
วิชาการต้องลงมาทํางานธรุการมากเกินไป อาจเป็นอุปสรรค
ต่อการทํางานทางวิชาการและวิจัย คณะจึงควรทบทวนและ
วิเคราะห์การใชง้บประมาณรายได้อย่างละเอียดเพื่อจดัหาจัด
จ้างพนกังานสายสนับสนุนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

-   จัดหาบุคลากรสายสนับสนนุเพิ่มเติม (งบประมาณ 
54) 

6. คณะควรพิจารณาให้สวัสดกิารแก่บุคลากรทกุระดับเพิ่มเติม 
เช่น การประกนัอุบัติเหตุ การให้ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา
ราชการที่เหมาะสมและเป็นไปตามประกาศกรมบัญชีกลาง 

 

- ปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม (งบประมาณ 54) 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2552 

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาของหน่วยงาน  
ปีการศึกษา 2553 

7. ระบบฐานข้อมลูยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น 
ฐานข้อมูลบุคลากรที่แสดงจํานวนคุณวุฒิ ข้อมลูบุคลากร และ
ควรเป็นฐานข้อมูลที่ Interactive สามารถเช่ือมโยงกับ Link 
อื่นๆ และปรับเปล่ียนได้ง่าย 

-   มหาวิทยาลัยจัดหาระบบ FIS เพื่อเป็นฐานข้อมูล
สารสนเทศ เช่น ข้อมูลบุคลากร การบริการ
วิชาการ งานวิจยั เป็นต้น (ม.ิย. 53) 

8. ควรทําคําส่ังแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบเพิ่มเตมิและมีการ
กําหนดภาระหน้าที่ให้ชดัเจน 

-   จัดทําคําส่ังแต่งตังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชอ่งทาง
การส่ือสาร  (ก.ค. 53) 

9. ควรพัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน
และการมีส่วนรว่มจากภาคประชาชนให้ชัดเจน 

-  จัดทําเว็บบอร์ด เพือ่เป็นช่องทางให้การรับฟงัความ
คิดเห็นจากภาคประชาชน 

องค์ประกอบที ่8  
1. ทรัพยากรของคณะที่มีรายได้ ยงัไม่มีการจัดสรรอย่างชัดเจน 

และเป็นระบบ 
-    คณะมีการจัดเก็บรายไดอ้ย่างเป็นระบบ 

องค์ประกอบที ่9  
1. ทีมงานสโมสรนกัศึกษาควรมีการแบ่งโครงสร้างและจัดแบ่ง

ฝ่ายรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ เพื่อคอยดูแล กํากับ 
และติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินผล
โครงการ 

-   จัดทําคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพือ่แบ่งหน้าทีใ่นการรับผิดชอบในฝ่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา (มิ.ย. 53) 

2. คณะควรแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี
ประธานสโมสรนักศึกษาและประธานชมรมเปน็กรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ให้มีส่วนร่วมในการประชุม
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

-   แต่งตั้งประธานสโมสรนักศึกษาเป็นกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (มิ.ย. 53) 

3. คณะควรบรรจรุะบบการให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 
ให้ความรู้ PDCA แก่นักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

-   ส่งเสริมให้นกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม QA.KM. ของ
มหาวิทยาลัย 

-   ให้ความรู้ PDCA แก่นักศึกษาในวันประชุมเปิด/
ปิดภาคเรียน 

องค์ประกอบที ่ 10  
1. ควรนําองค์กรหรือบุคลากรที่มคีวามรู้เรือ่งประชาธิปไตยมาให้

ความรู้กับนกัศึกษาอย่างลึกซึง้ 
-   โปรแกรมวิชานิติศาสตร์เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเขา้มาให้

ความรู้ (ม.ิย. 53) 
2. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน -   โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

นโยบาย 3ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
เป็นไทย (22 ส.ค. 53) 

-   โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
นโยบาย 3ดี ด้านภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด (25 ส.ค. 
53) 

-   โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
นโยบาย 3ดี ด้านประชาธิปไตย (8 ก.ย. 53) 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

18



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

19

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
สอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบัน 
และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบนั โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา 
หรือ ปณธิานและ
พระราชบัญญัตสิถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ.
2551 - 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551 – 2554) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2552-2555 
(มส. 1.1-1-1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2552-2555 (มส. 1.1-1-2 )และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553 (มส. 1.1-1-3) ซึ่ง
เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการกํากับ
ดูแลองค์กรของคณะฯ มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม เ หม า ะ สม ใ น
สภาพการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งจุดเน้นของคณะฯ ตาม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) (มส. 1.1-1-4) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-
2554) (มส . 1.1-1-5) เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับ ทั้งในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ (มส. 1.1-1-6) และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีและแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 19-23 เมษายน 
2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา 
จ.ชลบุรี (มส. 1.1-1-7) 

มส. 1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ 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. 2553 

มส. 1.1-1-4 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) 

มส. 1.1-1-5 แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2551-2554) 

มส. 1.1-1-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

มส. 1.1-1-7 แฟ้มเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ  พ .ศ .  2552 - 2555 (มส .  1 .1 -2 -1)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 (มส. 

มส. 1.1-2-1 แผนยทุธศาสตร์สู่
การ ปฏิบัติพ.ศ. 2552-
2555 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส. 1.1-1-1) 
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1 . 1 -2 -2 )  และแผนปฏิบั ติ ร าชการประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 (มส. 1.1-2-3) ระดับคณะฯ 
ลงสู่ระดับโปรแกรมวิชา โดยการให้ทุกโปรแกรมวิชา
มีการทบทวนและจัดทําแผนระดับโปรแกรมวิชาที่มี
ความสอดคล้องกับแผนในระดับคณะฯ  

มส. 1.1-2-2 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4  ปี พ.ศ.  
2552-2555 (เอกสาร
เดียวกับ มส. 1.1-1-2 ) 

มส. 1.1-2-3 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
(เอกสารเดยีวกบั มส. 
1.1-1-3 ) 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ  
ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบรกิารทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
แปลงแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
พ.ศ. 2552-2555 (มส. 1.1-3-1) เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 (มส. 1.1-3-2) 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 (มส. 1.1-3-3)  ครบทั้ง 5 พันธกิจ คือ  ด้าน
การผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การวิจัยสร้างองค์ความรู้และพัฒนาท้องถิ่น การ
ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และการบริหาร
จัดการ ครบทุกพันธกิจ โดยมีการประชุมทบทวนทั้ง
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย (มส. 1.1-3-4) 

มส. 1.1-3-1 แผนยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติพ.ศ. 2552-
2555 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส. 1.1-1-1)     

มส. 1.1-3-2 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.  
2552-2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 1.1-1-2)

มส. 1.1-3-3 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 1.1-1-3) 

มส. 1.1-3-4 บนัทึกข้อความ
และเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 4 มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์
แผนปฏิบัติการประจําป ี
และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี ้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดต่างๆ ในระดับคณะฯ ที่ได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัด อาทิ สกอ., สมศ., ก.พ.ร., และ
มหาวิทยาลัย (มส. 1.1-4-1, มส. 1.1-4-2) และ
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ พ.ศ. 2552-2555 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ. 2552-2555 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 (มส. 1.1-4-3) ลงสู่แผนระดับ
คณะและโปรแกรมวิชา เพื่อเป็นการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบและทําให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยได้กํ าหนดตัวช้ีวัด และเป้าหมายที่ มีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ
คณะ  เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

มส. 1.1-4-1 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2553 

มส. 1.1-4-2 คู่มือการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัตริาชการ พ.ศ. 
2553 

มส. 1.1-4-3 แผนปฏิบัติ
ราชการ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.1.1-1-
1, มส. 1.1-1-2 ,มส.
1.1-1-3) 
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 5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี
ครบ 4 พันธกิจ 
 

คณะมนุษยศาสตร์ และ สั งคมศาสตร์ มี
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(มส. 1.1-5-1) ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนดให้
หน่วยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน จัดทําแผนงาน
โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในทุกภารกิจ เสนอ
มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
และคณะดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

ในปีงบประมาณ 2553 คณะฯ ได้ดําเนินงาน
ตามแนวทางปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติงาน/
โครงการประจําปีงบประมาณ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับภารกิจของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
ด้านอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อขออนุมัติต่อ
มหาวิทยาลัย และดําเนินการตามแผนครบทุก
ภารกิจ โดยในปีงบประมาณ 2553 สามารถดูได้จาก
รายการผลการปฏิบัติงาน/โครงการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน (มส. 1.1-5-2, มส. 1.1-5-3) 

ทั้งน้ี ทุกโปรแกรมวิชา ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ
งานด้านต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ครบทุกภารกิจ (มส. 1.1-5-4) 

มส. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณพ.ศ. 2553 
(เอกสารเดยีวกนักับมส. 
1.1-1-3) 

มส. 1.1-5-2 สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
(รอบ 6 เดอืน)  

มส. 1.1-5-3 สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
(รอบ 12 เดือน) 

มส. 1.1-5-4 รายงานผล
โครงการ 

 6 มีการตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนปฏิบัติการประจําป ี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการดํา เนินงานตามแผนงาน
โครงการ โดยได้กําหนดให้คณะฯ มีการติดตามผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดย
จดัทําเป็นรายงานผลโครงการ ในรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน  (มส. 1.1-6-1, มส. 1.1-6-2) 

มส. 1.1-6-1 สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553  
(รอบ 6 เดอืน) (เอกสาร 
เดียวกันกับ มส. 1.1-5-
2)     

มส. 1.1-6-2 สรุปผลการ
ติดตาม และประเมินผล
โครงการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
(รอบ 12 เดือน) 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 1.1-5-3)     
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 7 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนํา
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
มาใช้ในการประเมินผลความก้าวหน้าในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานทุกไตรมาส 
มีการจัดทําเอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล
โครงการ รอบ 12 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
(มส. 1.1-7-1, มส. 1.1-7-2, มส. 1.1-7-3) 

มส. 1.1-7-1 สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
(รอบ 12 เดือน) (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 1.1-5-3) 

มส. 1.1-7-2 รายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553

มส. 1.1-7-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 
1/2554 

 8 มีการนําผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนํา
ผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ (มส. 1.1-8-1) ไปใช้
เป็นข้อมูลในการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 
2554 (มส. 1.1-8-2, มส. 1.1-8-3)  โดยผู้บริหาร
และตัวแทนอาจารย์ได้ร่วมกันกําหนดกลยุทธ์เพื่อให้
บรรลุผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งได้
นําผลการประเมินคุณภาพฯ ที่เป็นจุดอ่อน  มาหา
แนวทางพัฒนา  เพื่อจัดทําแผนฯ ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี และแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน
สู่ความเป็นเลิศ” เพื่อทบทวนค่านิยมหลัก แผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2553 –
2554 และการติดตามผลการประเมินภายใต้
เครื่องมือ PART” ในระหว่างวันที่ 17- 23 เมษายน 
2554 ณ อ.ปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (มส.
1.1-8-4) และในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ในวันที่ 5 เมษายน 2554 และวันที่ 8 
มิถุนายน 2554 

มส. 1.1-8-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 
1/2554  (ผลการ
พิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจํา
คณะฯ) 

มส. 1.1-8-2 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.  
2552-2555 (เอกสาร
เดียวกับ มส 1.1-1-2) 

มส. 1.1-8-3 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554

มส. 1.1-8-4  แฟ้มเอกสาร
ประกอบการประขุม 
ระหว่างวันที่ 17- 23 
เมษายน 2554 

มส. 1.1-8-5  แฟ้มเอกสาร
ประกอบการประขุม 
และบันทึกเชิญประชุม 
ในวันที่ 5 เมษายน 
2554 และวันที ่8 
มิถุนายน 2554 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

8  ข้อ 8  ข้อ คะแนน  5  8  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

8 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 4  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : คณะฯ ยังขาดการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
ไปปรับปรงุแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ชัดเจน ตามเกณฑ์ข้อ 8 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.เชวงศักดิ์  เขียวเขิน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :   

ดร.พิษณุ  บญุนิยม 

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1217 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1135 

E-mail :  - E-mail :  b_phitsanu_1818@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีการกําหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร กระตุ้นให้บุคลากร
ได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานและปฏิบัติตามภารกิจ 

 2. กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และให้มีการประเมินผลการดําเนินงาน  
เพื่อให้สามารถแสดงผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์   
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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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 

คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์มีผล
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิธีการและ
ขั้นตอนในการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อให้คณะฯ ดําเนินการ ทั้งนี้ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มส. 2.1-1-1) 

2. ในปีการศึกษา 2553 คณะฯ มีการปรับปรุง
หลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่  

1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขา 
วิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) (มส. 2.1-1-2) 

2) หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
นิติศาสตร์) (มส. 2.1-1-3) 

3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
ภาษาไทย) (มส. 2.1-1-4) 

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
พัฒนาสังคม) (มส. 2.1-1-5) 

5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) (มส. 2.1-1-6) 

3. การปรับปรุงหลักสูตร ทั้ง 5 หลักสูตร คณะ
ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่
ประกอบ  ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ (มส. 
2.1-1-7) และกําหนดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (มส. 2.1-1-8) 

4. มีการเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการ
พิจารณาตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ 
คณะกรรมการประจําคณะ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
2554  (มส. 2.1-1-9)  สภาวิชาการ เมื่อวันที่  23 
พฤษภาคม 2554 และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 

มส. 2.1-1-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง ระบบ
และกลไกการจดัทําราย 
ละเอียดของหลักสูตร 

มส. 2.1-1-2  หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาวจิิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์) 

มส. 2.1-1-3  หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต (สาขา 
วิชานิติศาสตร์) 

มส. 2.1-1-4  หลักสูตรศิลป- 
ศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาภาษาไทย) 

มส. 2.1-1-5 หลักสูตรศิลป- 
ศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาพัฒนาสังคม) 

มส. 2.1-1-6 หลักสูตรรฐั
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์) 

มส. 2.1-1-7 คําส่ัง   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
กําแพงเพชร ที่ 083/ 
2554  เรื่อง แตง่ตั้งคณะ 
กรรมการพัฒนา/ปรับ 
ปรุงหลักสูตร ฯ 

มส. 2.1-1-8 คําส่ัง   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
กําแพงเพชร ที่ 236/ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

(มส. 2.1-1-10) 
5. มีการเสนอหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์ม

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอ
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 
30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดย
นําเสนอเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2554  (มส. 2.1-1-
11) 

2554  เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตรฯ  

มส. 2.1-1-9  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 
2/2554 วันที่ 4 พ.ค. 54 
และรายงานการประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 
2/2554 วันที ่23 พ.ค.54

มส. 2.1-1-10 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ครัง้
ที่ 4/2554 วันที่ 25 
พ.ค. 54  

มส. 2.1-1-11 หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 0536/ 
1451 ลว. 23 มิ.ย. 
2554 เรื่อง ขอจัดส่ง
หลักสูตรที่ที่พฒันาใหม่/
ปรับปรงุ 

 2 มีระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนิน 
การตามระบบที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์มีผล
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1.  มหาวิทยาลัยมีการกํ าหนดหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปิด
หลักสูตร เพื่อให้คณะดําเนินการ ทั้งนี้ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร (มส. 2.1-2-1)   

2. ในปีการศึกษา 2553 คณะฯ มีการขออนุมัติ
ปิดหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจาก
เป็นหลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย จนไม่สามารถเปิด
สอนได้ติดต่อกันเกิน 3 ปีการศึกษา และหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 
เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ ไม่สามารถเปิดสอนได้

มส. 2.1-2-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง ระบบ
และกลไกการจดัทําราย 
ละเอียดของหลักสูตร
(เอกสารเดยีวกนักับ
เอกสาร มส. 2.1-1-1) 

มส. 2.1-2-2 บันทึกข้อความ 
โปรแกรมวิชา อัญมณี
และเครื่อง ประดับ ลว.
16 ธ.ค.53 พร้อม
แบบฟอร์มการขอปิด
หลักสูตร   

 มส. 2.1-2-3  บันทึกข้อความ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ  
ลว.24 ธ.ค.53พร้อม
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ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา (มส. 2.1-2-2 ถึง 2.1-2-
10) 

 

แบบฟอร์มการขอปิด
หลักสูตร   

มส. 2.1-2-4  รายงานการ
ประชุมคณะกรรม การ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 
1/2554  ลว.6 ม.ค. 54 

มส. 2.1-2-5  บันทึกข้อความ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 
018/2554  เรือ่ง ขอ
อนุมัติปิดหลักสูตร  ลว.
14 ม.ค.54     

มส. 2.1-2-6  รายงานการ
ประชุมสภามหา 
วิทยาลัยราชภัฏกําแพง 
เพชร ครัง้ที่ 3/2554 
วันที่ 27 มี.ค. 54 และ
หนังสือราชการ มรภ.กพ. 
ที่ ศธ 0536/0577 ลว.
25 เม.ย. 2554 

มส. 2.1-2-7  บันทึกข้อความ 
โปรแกรมวิชา อัญมณี
และเครื่อง ประดับ ลว. 
25 เม.ย. 54 พร้อม
แบบฟอร์มการขอปิด
หลักสูตร 

มส. 2.1-2-8 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 
2/2554  ลว.4 พ.ค. 54 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส.
2.1-1-9) 

มส. 2.1-2-9  บันทึกข้อความ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 
217/2554  เรือ่ง ขอ
อนุมัติปิดหลักสูตรฯ ลว.
6 พ.ค. 54 

มส. 2.1-2-10  รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ครัง้
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ที่ 4/2554 วันที่ 25 
พ.ค. 54 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.1-1-
10) และหนังสือราชการ 
มรภ.กพ. ที่ ศธ 
0536/1418 ลว. 21 
มิ.ย. 2554 

 3 ทุกหลักสูตรมกีารดําเนิน 
งานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ 
อุดมศึกษาแหง่ชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ 
อุดมศึกษาแหง่ชาติ 
หมายถงึ ต้องมกีารประ 
เมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานตามประ 
กาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
หรือสาขาวิชาเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน” 
กรณทีี่หลัก สูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขา วิชาให้ประ 
เมินตามตัวบง่ชีก้ลางที่
กําหนดในภาคผนวก ก) 
สําหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพต้องได้รบัการ
รับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องด้วย 
 
 
 

ในปีการศึกษา 2553 หลักสูตรของคณะฯ ที่
เปิดสอนทุกหลักสูตร ยังไม่มีการประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา และทุกหลักสูตรยังไม่ได้ดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
แต่ทุกหลักสูตรของคณะฯ ก็ได้ดําเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  โดย
มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวบ่งช้ีการประเมินผล ที่
เทียบเคียงจากตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก
(มส. 2.1-3-1) ซึ่งคณะฯ มีผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร (มส. 2.1-3-2)

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบที่ 
สกอ .กํ าหนด  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  (มส. 2.1-3-3 ถึง 
มส. 2.1-3-10) 

3. มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (มส. 2.1-3-12 
ถึง มส. 2.1-3-13) 

4.  จัดทํารายงานผลการดํา เนินการของ
รายวิชา และรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอน (มส. 2.1-3-14 ถึง มส. 2.1-3-16) 

5. จัดทํารายงานข้อมูลการดําเนินการของ
หลักสูตร ภายใน 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 2553 
(มส. 2.1-3-17) 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ต ามจุ ดป ร ะส ง ค์ ผลก า ร เ รี ย น รู้ ที่ กํ า หนด ใน
รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

มส. 2.1-3-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง ตัวบง่ 
ชี้ผลการดําเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรยีน
การสอน 

มส. 2.1-3-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับ
การดําเนินการของ
หลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วนัที 7 
ม.ค. 54 

มส. 2.1-3-3 หลักสูตรศิลป- 
ศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาการพฒันา
ชุมชน) 

มส. 2.1-3-4 หลักสูตรศิลป- 
ศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกจิ) 

มส. 2.1-3-5 หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาวจิิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์) 

มส. 2.1-3-6 หลักสูตรรฐั
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์) 

มส. 2.1-3-7 หลักสูตร  
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รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2553 (มส. 2.1-
3-18) 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินปีที่แล้ว (มส. 2.1-3-19) 

8. คณาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
และรับฟังคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
(มส. 2.1-3-20) 

9. อาจารย์ประจําทุกคน ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(มส. 2.1-3-21 ถึง มส. 2.1-3-22) 

10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี (มส. 2.1-3-23) 

11)  ระดับความพึ งพอใจของนัก ศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย 
3.77 จากคะแนนเต็ม 5.0 (มส. 2.1-3-24) 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ โดยมีผลความพึงพอใจเฉล่ีย 4.079 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 (มส. 2.1-3-25) 

  

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาภาษาไทย) 

มส. 2.1-3-8 หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์) 

มส. 2.1-3-9 หลักสูตร  
สารสนเทศศาสตร
บัณฑิต (สาขาวชิา
สารสนเทศศาสตร์)  

มส. 2.1-3-10 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น) 

มส. 2.1-3-11  แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของราย 
วิชา ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2553 

มส. 2.1-3-12 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของราย 
วิชา ที่เปิดสอนในภาค
การ ศึกษาที่ 2/2553 

มส. 2.1-3-13 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

มส. 2.1-3-14 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษา
ที่ 1/2553 

มส. 2.1-3-15 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษา
ที่ 2/2553 

มส. 2.1-3-16 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบ 
การณ์ภาคสนาม 

มส. 2.1-3-17 แบบรายงาน
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ข้อมูลการดําเนนิงาน
หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ประจําปกีารศึกษา  
2553 (สมอ.07-02) 

มส. 2.1-3-18 แฟ้มรวบรวม
หลักฐานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2553 

มส. 2.1-3-19 แบบรายงานผล
การพัฒนา/ปรบัปรุง
คุณภาพของการสอน 

มส. 2.1-3-20 สรุปโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาประ สิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน “การปฐม   
นิเทศบุคลากร สายสอน
และสายสนับสนุน รุ่น 
สักทองผลิใบ” วันที่ 3–4 
มิ.ย.53และรายงานการ
ประชุมอาจารยป์ระจํา
ตามสัญญาจ้าง ครั้งที่ 
2/2553 วันที่ 14 ก.ค. 
53 และครั้งที่ 2 ก.พ.54 

มส. 2.1-3-21 รายงานผลการ
อบรม เรื่อง การสร้างส่ือ
และนวัตกรรมการเรยีน
การสอนหลัก สูตร
“Adobe Captivate” 

มส. 2.1-3-22 รายงานผลการ
อบรม การจัดทาํงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

มส. 2.1-3-23 เอกสารการ
ดําเนินงานโครงการ
ศึกษาดงูาน “การพัฒนา
ระบบงานภายใน
สํานักงาน” และ
ตารางข้อมูลจํานวน
บุคลากรสายสนับสนุนที่
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เข้าร่วมกจิกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการทํางาน

มส. 2.1-3-24 รายงานการ
สํารวจความพงึพอใจ
ของนักศึกษา/ศิษย์เก่า
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 2.1-3-25 รายงานการ
สํารวจความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตและ
ความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2553  

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ควบคุมกํากบัใหม้ีการ
ดําเนนิการได้ครบ ถว้นทั้ง
ข้อ 1 ข้อ 2 และขอ้ 3 ข้างต้น 
ตลอดเวลาที่จดัการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กาํหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรฯ 
กรณหีลักสูตรทีด่ําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้น
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
ตัวบ่งชีท้ี่กําหนดในแต่ละปี 
ทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์มีผล
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบเพื่อควบคุมกํากับการดําเนินการของ
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 
2.1-4-1) 

2. ในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้จัดให้มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัย
กําหนดทุกหลักสูตร เพื่อวัดคุณภาพการดําเนินการ
หลักสูตรว่าเป็นตามมาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเพียงใด โดยให้รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด วิเคราะห์ผลการ
ประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอ
ต่อคณบดี (มส. 2.1-4-2)  

  

มส. 2.1-4-1 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 2450/ 
2553 ลว.30 ธ.ค. 53 
เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับ
การดําเนินการของ
หลักสูตรคณะ 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 2.1-4-2 รายงานการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 
2553 

มส. 2.1-4-3 คําส่ังมหา 
วิทยาลัยราชภัฏกําแพง 
เพชร ที่ 2453/ 2553 
ลว.30 ธ.ค. 53 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับ
การดําเนิน การของ
หลักสูตร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีคณะกรรมการรับผิด 
ชอบควบคุมกํากับให้มกีาร
ดําเนิน การได้ครบ ถ้วนทั้ง
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
ตลอดเวลาทีจ่ัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลัก สูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนนิงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้น
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทกุตัวบ่งชี้
และทุกหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผล
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบเพื่อควบคุมกํากับการดําเนินการของ
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 
2.1-5-1)   

2. คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลัก สูตรใน
หลักสูตร ที่จะปรับปรุงได้ดําเนินการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตร ตามผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4 
(มส. 2.1-5-2)  

 

มส. 2.1-5-1 คําส่ังมหา 
วิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 2450/ 
2553 ลว.30 ธ.ค. 53 
เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมกํากับ
การดําเนินการของ
หลักสูตร คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส. 
2.1-4-1) 

มส. 2.1-5-2 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 083/ 
2554  เรื่อง แตง่ตั้งคณะ 
กรรมการพัฒนา/ปรับ 
ปรุงหลักสูตรฯ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.1-1-
7) 

 

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 ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์   

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 08 1488 2081  

E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com  
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการวางระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  โดยในปีการศึกษา 2553 มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2554 
จํานวน 5 หลักสูตร  และกําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555 จํานวน 1 หลักสูตร  และพัฒนา
หลักสูตรใหม่เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555 จํานวน 3 หลักสูตร  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

  1)   แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
  2)  แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทยีบกับปี

ที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

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

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 คณะมีอาจารย์ประจําทัง้หมด นับได้ 63 คน โดยมีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวน 5 คน      
   คํานวณตามสูตรได้ดังน้ี : 

1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒุิปริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
 
 

=     
63
5 x 100  = 7.94 

   

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =               

 
 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก     x 5 
    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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  =     
30
94.7 x 5 คะแนนที่ได้ = 1.32 

เอกสารหลักฐาน 
มส. 2.2-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2553  
 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (,) เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 7.94 คะแนน 1.32  ร้อยละ 9 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (,) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 7.94 คะแนน 1.32  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี   

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท ์: 083 955 5925 

E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : somlak_45272440@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอกให้มากขึ้น เช่น การเพ่ิมจํานวนเงินทุนการศึกษา การจัดทําโครงการความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนปริญญาเอก  และการเปิดสอนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย หลาย ๆ สาขา เป็นต้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

 1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรอื 
 2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ เปรียบเทียบ

กับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 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 2553 คณะมีอาจารย์ประจําทัง้หมด นับได้ 63 คน โดยมีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
จํานวน 13 คน 
 
  คํานวณตามสูตรได้ดังน้ี 

1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ =              
 
 
 

=     
63
13 x 100 = 20.63 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =             

 
 
 

      =    
60

63.20 x 5      คะแนนที่ได้ = 1.72 

 
เอกสารหลักฐาน 
มส. 2.3-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553  (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 20 ร้อยละ 20.63 คะแนน 1.72  ร้อยละ 15 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20.63 คะแนน 1.72  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี   

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท ์: 083 955 5925 

E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : somlak_45272440@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจํานวนเงิน
ทุนอุดหนุนในการทําผลงานวิชาการ  การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ เป็นต้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 
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
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับ 
สนุนที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจกัษ ์

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
สายผู้สอนและสายสนับสนุน โดยมีการสํารวจ
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อนํามาใช้ประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (มส. 2. 4-1-1)   

คณะฯ มีการสํารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร และได้นํามาจัดทําเป็นแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปี พ.ศ. 2553 - 2557 เพื่อที่จะส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ให้มี ศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด (มส. 2. 4-1-2) 

มส. 2. 4-1-1 แผนพัฒนา
บุคลากร  

มส. 2. 4-1-2 แผนพัฒนา
บุคลากรประจําปี    
พ.ศ. 2553-2557 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  

 2 มีการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 

1. มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้ (มส. 2.4-2-1)

2. มีการวิเคราะห์งาน โดยกําหนดภาระงาน 
คําอธิบายลักษณะงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจใน
งาน (มส. 2.4-2-2ถึง มส. 2.4-2-3)   

3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบ
ชัดเจน (มส. 2.4-2-4 , มส. 2.4-2-5) และมีการ
กําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่งงานของบุคลากร
ทุกกลุ่ม (มส. 2.4-2-6)   

4. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของ
ตําแหน่งงานที่กําหนด (มส. 2.4-2-7)    
            
 

มส. 2.4-2-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง รับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเข้า
ทํางานฯ 

มส. 2.4-2-2 การวิเคราะห์
ภาระงาน โครงสร้างการ
กําหนดตําแหน่ง 

มส. 2.4-2-3 คู่มือการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ต่าง ๆ 

มส. 2.4-2-4 คู่มือรายงานการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรสายผู้สอน  

มส. 2.4-2-5 คู่มือรายงานการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสําหรับ
บุคลากรสายผู้สอน 
(อาจารย์ประจําตาม
สัญญาจ้าง) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน  

มส. 2.4-2-6 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง 
กําหนดเส้นทางความ 
ก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากร 

มส. 2.4-2-7 แบบสรุปรายงาน
การเดินทางไปราชการ 
(อบรม/ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดงูาน/นําเสนอ
ผลงานทางวิชา การ/
นําเสนอผลงานวิจัย) 

 3 มีสวัสดิการเสรมิ สร้าง
สุขภาพที่ด ีและสร้างขวญั
และกําลัง ใจใหค้ณาจารย์
และบุคลากรสายสนับ 
สนุนสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธ ิภาพ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. มีการจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ทํางานให้มี
บรรยากาศที่น่าอยู่ และมีการจัดให้มีห้องพักผ่อน
สนทนาวิชาการ (มส. 2.4-3-1) มีการเอาใจใส่ดูแล
บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน เช่นมี
ก อ ง ทุ น ส วั ส ดิ ก า ร คณะ มนุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ที่ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน โดยสมาชิกกองทุน 
ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ประจํ าตามสัญญาจ้ า ง  ลูกจ้ าง  และ
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการของคณะ (มส. 
2.4-3-2) นอกจากนี้ ยังมีการอํานวยความสะดวก
ให้กับบุคลากรในการขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะ
เพื่อเดินทางไปราชการในกรณีต่างๆ (มส. 2.4-3-3)
การจัดสวัสดิการอาหารกลางวันให้กับบุคลากรสาย
ส นั บ สนุ น  (มส .  2 . 4-3-4)  มี ก า ร ส นั บ สนุ น
งบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรของคณะใน
การศึกษาดูงานต่างประเทศ (มส. 2.4-3-5) 

2. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัล
ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการ
ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบ และมี
การกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับ
รางวัลในด้านต่าง ๆ (มส. 2.4-3-6) 

  3. มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธี
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและ

มส. 2.4-3-1 ภาพถ่าย
สภาพแวดล้อม และ
สถานที่ทํางาน 

มส. 2.4-3-2 บันทึกข้อความ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ แจ้ง
ระเบียบฯ, ระเบียบคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วา่ด้วย
กองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 
2554 และรายงาน
กองทุนสวัสดิการฯ        
ณ วันที่ 12 ต.ค.53 

มส. 2.4-3-3 ภาพถ่ายรถยนต์
ของคณะ และแบบคําขอ
อนุญาตใชร้ถ 

มส. 2.4-3-4 ภาพถ่าย
บรรยากาศการรับประ 
ทานอาหารกลางวันของ
คณบดีและบุคลากรสาย
สนับสนุน 

มส. 2.4-3-5 ภาพถ่ายและ
คําส่ังมหาวิทยาลัย เรื่อง 
ให้ข้าราชการและ
บุคลากรไปราชการเพื่อ
ศึกษาดงูาน ณ ต่าง 
ประเทศ  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน  

บุคคลภายนอกทั่วไปได้ทราบในโอกาสพิเศษ เช่น 
การประกาศรางวัลคณาจารย์ผู้ซึ่งประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ดีเด่น ปี 2553 ของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 รางวัล ในช่วงพิธีเปิดงาน 
“ราชภัฏวิชาการ 54 ร่วมสร้างสังคมดี เทิดไท้บารมี
84 พรรษา” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ซึ่ง
บุคลากรของคณะที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผศ.เชวงศักดิ์ 
เขียวเขิน รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและหัวหน้า
สํานักงานคณบดี (มส. 2.4-3-7)  

4. มีระบบพี่เล้ียง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์
เคยได้ รับรางวัล  ให้ คําแนะนํา ช่วยเหลือและ
สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่
ในการขอรับรางวัลต่าง ๆ (มส. 2.4-3-8) 

5. มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร่วมมือในการทํางาน เช่น การร่วม
ประชุมเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจําปี 
(มส. 2.4-3-9) 

6. มีนโยบายดูแลสุขภาพบุคลากร ทั้งในเชิง
ป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพที่
ดําเนินการโดยสํานักงานอธิการบดี ได้เชิญชวนให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการตรวจ
สุขภาพประจําปี 2554 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24 มี.ค. 
2554 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 พ.ค. 2554 ณ ศูนย์
ป้องกันควบคุมโรคมะเร็งลําปาง จ.ลําปาง (มส. 
2.4-3-10)   

มส. 2.4-3-6 เว็บไซต์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 2.4-3-7 จดหมายข่าว 
สารสักทอง ฉบับที่ 76 ปี
ที่ 2 ประจําวันที่ 10-17 
ม.ค. 2554  และฉบับที่ 
1 ปีที่ 3 ประจําวันที่ 17-
24 ม.ค. 2554 

มส. 2.4-3-8 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
แต่งตั้งผู้มีประสบการณ์
เคยได้รับรางวัลเป็นพี่
เล้ียงให้กับอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
รุ่นใหม ่

 
มส. 2.4-3-9 รวมคําส่ังคณะ

มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และ
ตารางข้อมูลอาจารยท์ี่
เข้ารว่มกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาอาจารย์ และที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาวิชาการ  

มส. 2.4-3-10 บันทึกข้อความ
สํานักงานอธกิารบดี 
เรื่อง โครงการตรวจ
สุขภาพประจําปี 2554 
ลว. 1 ก.พ. 54 และ
จดหมายข่าว สารสัก
ทอง ฉบับที่ 3 ปีที่ 3 
ประจําวันที่ 31 ม.ค. - 7 
ก.พ. 2554  

 4. มีระบบการติดตามให้
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับ สนุนนําความรู้
และทักษะที่ไดจ้ากการ

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวิธีการ
ติดตามโดยให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สรุปรายงานการนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานฯ ว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์

มส. 2.4-4-1 แบบสรุปรายงาน
การเดินทางไปราชการ 
(อบรม/ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดงูาน/นําเสนอ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน  

พัฒนามาใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติ งานที่เกีย่วข้อง 

อย่างไร (มส. 2.4-4-1) นอกจากนี้ ยังมีการใช้กลไก
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามด้วย 
(มส. 2.4-4-2)     
 
 

ผลงานทางวิชา การ/
นําเสนอผลงานวิจัย 
(เอกสารเดยีวกนักับ
เอกสาร มส. 2.4-2-7) 

มส. 2.4-4-2 สรุปโครงการ
จัดการความรู้ “เทคนิค
การจดัการเรยีนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ” 

มส. 2.4-4-3 แฟ้มโครงการ
จัดการความรู้ เรื่อง แนว
ทางการปฏิบัตงิานและ
การให้บรกิารของ
สํานักงาน สู่ความสําเร็จ
ขององค์กร 

 5 มีการให้ความรูด้้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. มีการจัดทําคู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการ
และบุคลากร และแจกจ่ายไปยังบุคลากรทุกคนเพื่อให้
ทุกคนมีความรู้ด้านจรรยาบรรณ (มส. 2.4-5-1) 

2. มีกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังจรรยาบรรณให้แก่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ําเสมอ 
เช่น การจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง 
จรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
โดยเชิญ นายสุนทร จินดาอินทร์ อดีต ผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา 
จังหวัดกําแพงเพชร เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2553 และมีการติดตามควบคุมและติดตาม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เช่น จัดให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนประเมินตนเองในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ เป็นต้น (มส. 2.4-5-2) รวมทั้งใน
การปฐมนิเทศบุคลากรสายการสอนและสายสนับสนุน 
ก็ได้สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วย (มส. 2.4-5-3) 

3. มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ โดยการคัดเลือกคณาจารย์ผู้ซึ่งปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ดี เด่น 
ประจําปีการศึกษา 2553 จํานวน 5 ท่าน โดยคณะมี 
ผ.ศ.เชวงศักดิ์  เขียวเขิน เป็นผู้ได้รับรางวัล (มส. 
2.4-5-4) 

มส.2.4-5-1 บันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอมอบคู่มือ
จรรยาบรรณของ
ข้าราชการและบุคลากร 
มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

มส. 2.4-5-2 รายงานประจําป ี
การดําเนินงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์  

มส. 2.4-5-3 สรุปโครง การ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงาน “การปฐม 
นิเทศบุคลากร  สายการ
สอนและสายสนับสนุน 
รุ่น สักทองผลิใบ” วันที่ 
3–4  มิ.ย.53 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.1-3-21)

มส. 2.4-5-4 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง 
คณาจารย์ผู้ซึ่งประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ดีเด่น 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

40

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน  

ประจําปีการศึกษา 
2553 

 6 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (มส. 2.4-6-1)       

มส. 2.4-6-1 รายงานผลการ
ประเมินความสําเร็จของ
แผนแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณา จารย์
และบุคลากรสนับสนุน  

 7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําผล
การประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไป
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

มส. 2.4-7-1 การนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
แผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุน 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

7 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 4  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : ยังไมเ่ห็นการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุนเชิงประจักษ์ และการนําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรงุ ตามเกณฑ์ข้อ 6 และข้อ 7 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน ์

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 08 1488 2081  

E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 1. คณะมีกองทนุสวัสดิการคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ที่เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนเร่งดว่นให้กับสมาชิกกองทุน ทัง้ทีเ่ปน็ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยป์ระจําตามสัญญาจ้าง ลูกจ้าง และ
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการของคณะ  

2. การอํานวยความสะดวกให้กบับุคลากรในการขออนุญาตใช้รถยนตข์องคณะเพื่อเดินทางไปราชการในกรณีตา่ง 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 มีการจดัการหรอืจัด 
บริการเพื่อให้นกัศึกษา มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES 
ต่อเครื่อง 

มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย โดยให้ 
บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาทั้งหมด 
จํานวน 1,106 เครื่อง ค่า FTES เท่ากับ 6226.15
ดังนั้น อัตราการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เท่ากับ 5.63
คน ต่อเครื่อง (มส. 2.5-1-1)       

มส. 2.5-1-1 ตารางแสดง
ปริมาณจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทีม่ีการ
จัดการบรกิารให้แก่
นักศึกษา 

 2 มีบริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่าน  
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นักศึกษาทุกปี
การศึกษา 

มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย โดย
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (มส. 2.5-2-1) ซึ่ง
มีรายละเอยีด ดังนี้ 

1) บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
ออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหาทรัพยากร
สารสนเทศท่ีให้บริการ  ได้แก่  หนัง สือและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย  

2) บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สํานักวิทยบริการฯ พัฒนาขึ้น ได้แก่ ฐานข้อมูล
สารบัญวารสาร (Serial Content) ฐานข้อมูล
ห นั ง สืออิ เ ล็ กทรอ นิก ส์  ( E-book)  ฐานข้ อมู ล
บทคัดย่องานวิทยานิพนธ์ (Abtract) ฐานข้อมูล
งานวิจัยฉบับเต็ม (Full text) ฐาน ข้อมูลส่ือโสตฯ 
เครือข่ายพัฒนาครูฯ ฐานข้อมูลส่ืออิเล็ก ทรอนิกส์ 
(CD-ROM) และฐานข้อมูลท้องถิ่น 

 
3) บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่สํานักวิทยบริการฯ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาร่วมกันพัฒนา ได้แก่ ฐานข้อมูลเอกสาร
อิเล็ก ทรอนิกส์ (TDC) และฐานข้อมูลที่สํานักงาน
คณะ กรรมการการอุดมศึกษาบอกรับเป็นสมาชิก โดย
ได้เชื่อม โยงฐานข้อมูลดังกล่าวไว้ที่เว็บไซด์ของสํานัก
วิทยบริการฯ ได้แก่ ACM Digiltal Library, 

มส. 2.5-2-1 เว็บไซต์ของสํานกั
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสาร สนเทศที่
ให้บรกิารห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

มส. 2.5-2-2 จุลสารแนะนํา/ 
ภาพถ่ายกจิกรรมแนะนํา
สํานักวิทยบริการฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ABI/INFORM Complete, Academic Search 
Premium, Education Research Computers, 
Applied,Emerald management, American 
chemical, Science Direct,  H.W. Wilson, Web 
of Science, SpringerLink Joural  และ ebook 
netlibrary  รวมทั้งกฤตภาคออนไลน์ (Clipping) 

4) บริการแนะนําหนังสือใหม่ ผ่านระบบ
เครือข่ายทุกเดือน 

5) บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
โดยผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะรายช่ือทรัพยากร
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย เพื่อให้สํานักวิทย
บริการฯ ดําเนินการจัดซื้อ  

2. การฝึกอบรม แนะนําการใช้บริการผ่าน
ระบบเครือข่าย อย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น การจัด
สัปดาห์แนะนําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
(มส. 2.5-2-2)  

 3 มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร อุปกรณ์
การศึกษาและจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบริการ
ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา  ณ  อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในด้านห้องเรียนที่มี
ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ โป
รเจกเตอร์ อย่างครบถ้วน จํานวน 10 ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ห้อง 
ห้องสมุดกฎหมาย  ห้อง ปฏิบัติการศาลจําลอง ห้อง
ประชุมขนาดใหญ่ ห้องประชุมขนาดเล็ก และห้อง
สโมสรนักศึกษา อย่างละ 1 ห้อง (มส. 2.5-3-1)
และมีการติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้
สาย จํานวน 3 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอาคาร (มส. 
2.5-3-2 ถึง มส. 2.5-3-3) นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดการเรียนการสอน ณ อาคารเรียนรวม ซึ่งมีส่ือ
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาอย่างครบถ้วน อีก 2 
อาคาร (มส. 2.5-3-4) และอาคารศูนย์ภาษาและ
ค อ มพิ ว เ ต อ ร์  ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา ใน
ภาพรวมทั่วไปให้กับนักศึกษา (มส. 2.5-3-5) 

มส. 2.5-3-1 ภาพถ่ายบริการ
ด้านกายภาพ ณ อาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคม ศาสตร์  

มส. 2.5-3-2 รายงานแสดง
ตําแหน่งจุดบรกิาร
เครือข่ายไร้สาย 
(Access Point)  
(เอกสารเดยีวกนักับ
เอกสาร มส. 2.5-1-1) 

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

มส. 2.5-3-4 ภาพถ่ายบริการ
ด้านกายภาพ ณ อาคาร 
12 และอาคาร 14 

มส. 2.5-3-5 ภาพถ่ายบริการ
ด้านกายภาพ ณ อาคาร
ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร ์
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 4 มีบริการส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่จําเป็นอื่น ๆ 
อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์การบรกิาร
อนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจดัการ
หรือจดับรกิารดา้นอาหาร
และสนามกีฬา 

มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ด้านงานทะเบียนนักศึกษา มีการบริการ

ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่ออํานวยความ
สะดวก เช่น กําหนดการลงทะเบียนและปฏิทิน
การศึกษา  แผนการเรียนนักศึกษา  การตรวจสอบ
ตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบ  การ
ตรวจสอบผลการเรียน  รายงานข้อมูลนักศึกษา 
บุคลากร หลักสูตร  บริการแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ 
เป็นต้น (มส. 2.5-4-1) 

2 .  ก า ร บ ริ ก า ร ด้ า น อ น า มั ย แ ล ะ ก า ร
รักษาพยาบาล  มีบริการให้คําปรึกษาปัญหาด้าน
สุขภาพ การจัดทําแผ่นพับเผยแพร่ให้ความรู้แก่
นักศึกษาในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การ
รณรงค์กําจัดลูกน้ํ ายุ งลายตามหอพัก  บริการ
ตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด วัดความดันโลหิต มี
ห้องพยาบาลพร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษาที่ประสบ
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ในมหาวิทยาลัย
(มส. 2.5-4-2) 

3. บริการด้านอาหาร  มีบริการจัดจําหน่าย
อาหารแก่นั ก ศึกษาอย่ า ง เพี ย งพอ  และทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการควบคุมดูแลโรงอาหารโดย
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ความสะอาด
ของสถานที่อย่างต่อเนื่อง (มส. 2.5-4-3) 

4. ด้านสถานที่ออกกําลังกาย มีศูนย์ส่งเสริม
และบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นสถานที่สําหรับออกกําลัง
กายในรูปแบบของฟิตเนส  มีสนามกีฬาและอุปกรณ์
กีฬาทั้งกีฬาในร่มและกีฬากลางแจ้ง เช่น แอโรบิค 
เ ท เ บิ ล เ ท น นิ ส  ม ว ย  ฟุ ต ซ อ ล  แ บ ด มิ น ตั น 
วอลเล่ย์บอล บาสเก็ตบอล ตระกร้อ ฟุตบอล เปตอง 
เทนนิส ให้กับนักศึกษาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00-
20.00 น. (มส. 2.5-4-4) 

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

มส. 2.5-4-2 ภาพถ่ายการ
บริการด้านอนามัยและ
การรักษาพยาบาล 

มส. 2.5-4-3 ภาพถ่ายการ
บริการด้านอาหาร 

มส. 2.5-4-4 ภาพถ่ายการ
บริการด้านสถานที่ออก
กําลังกาย 

 5 มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทัง้มีระบบและอุปกรณ์

มีการดําเนินการในระดับมหาวทิยาลัย ดงันี ้
1. ประปา มหาวิทยาลัยมีการผลิตน้ําประปา

เองและมีการติดตั้งตู้น้ําเย็นสําหรับดื่ม ไว้บริการ
นักศึกษาตามอาคารต่าง ๆ (มส. 2.5-5-1) 

2.  ไฟฟ้า  มีแสงสว่างภายในอาคารและ
ภายนอกอาคารที่ เหมาะสม แสงสว่างภายใน
ห้องเรียนมีค่าความส่องสว่างเป็นไปตามที่กฎหมาย

มส. 2.5-5-1 ภาพถ่ายตู้น้ําเย็น
สําหรับดื่มไว้บรกิาร
นักศึกษา 

มส. 2.5-5-2 ภาพถ่ายเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้า แสงสว่างทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคาร 
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ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กําหนด  รวมถึงมีไฟส่องสว่างบริเวณถนนภายใน
และรอบมหาวิทยาลัย เป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติ 
ตั้งแต่เวลา 18.30 น. – 06.00 น.(มส. 2.5-5-2) 

3.  การกําจัดขยะ  ทั้ งภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร ได้จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่
รั่วซึม และเทศบาลตําบลนครชุม มีการเก็บขยะไป
กําจัดทุกวัน (มส. 2.5-5-3) 

4.  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคี ภัย  มี
อุปกรณ์สําหรับป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ทุกชั้น
ของอาคาร  ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด (มส. 
2.5-5-4) 

5. ด้านความปลอดภัย มีการจ้างยามเอกชน
มารักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 
ชั่วโมง และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ 
(มส. 2.5-5-5) 

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

มส. 2.5-5-4 ภาพถ่ายเกี่ยวกับ
ระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย 

มส. 2.5-5-5 ภาพถ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย

 

 6 มีผลการประเมนิคุณภาพ
ของบริการในขอ้  2– 5 
ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย โดย
การสอบถามความคิดเห็นในคุณภาพของการ
ให้บริการ ตามข้อ 2-5 จากนักศึกษา จํานวน 384 
คน  ผลการประเมินโดยรวมได้คะแนน 3.88  จาก
คะแนนเต็ม 5 (มส. 2.5-6-1) 

มส. 2.5-6-1 รายงานคุณภาพ
การให้บรกิารดา้น
กายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา มหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

 7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพฒันา การ
จัดบรกิารด้านกายภาพ ที่
สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

มหาวิทยา ลัยและคณะมีการนํ าผลการ
ประเมินคุณภาพตามข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้  

1. การบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามข้อ 2 ผลการ
ประเมินคุณภาพ พบว่า ควรมีตัวอย่างงานวิจัยให้
หลากหลายมากขึ้ น   สํ านักวิทยบริการฯ  ได้
ดําเนินการ โดยจัดหาผลงานวิจัยระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกที่สอดคล้องกับสาขาที่นักศึกษา
ต้องการเพ่ิมเติม โดยให้บริการในรูปแบบของ
ฐานข้อมูล (ThaiLis) และเอกสารตัวเล่มงานวิจัย 
(มส. 2.5-7-1)     

2. จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ตามข้อ 3 ผลการ
ประเมินคุณภาพ พบว่า ควรพัฒนาศักยภาพระบบ
เครือข่ายไร้สาย สํานักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการ 
โดยทําการติดตั้งจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย

มส. 2.5-7-1 ฐานข้อมูล
ThaiLis 

มส. 2.5-7-2 รายงานแสดง
ตําแหน่งจุดบรกิาร
เครือข่ายไร้สาย 
(Access Point)  
(เอกสารเดยีวกนักับ
เอกสาร มส. 2.5-1-1 

มส. 2.5-7-3 ภาพถ่ายการ
ปรับปรงุเพิ่มปล๊ักไฟ 
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เพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้ว รวม
จํานวน 70 จุด (มส. 2.5-7-2)     

3. ระบบสาธารณูปโภค ตามข้อ 5 ผลการ
ประเมินคุณภาพ พบว่า คณะควรเพิ่มปล๊ักไฟและ
รักษาความสะอาด (มส. 2.5-7-3)     

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :   

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
 

นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นายจิรพงษ์ เทยีนแขก, 
นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์  

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 08 4178 1404, 08 1488 2081  

E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะและมหาวิทยาลัยมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สามารถสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบ

ออนไลน์ ทําให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 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
ประกันคุณภาพการ
จัดการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก
หลักสูตร 
 
 

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

1. มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการและความถนัดของ
ผู้เรียน   มีวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (มส. 2.6-1-1 ถึง มส. 
2.6-1-5) 

2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ เช่น จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปราย
กลุ่ม สัมมนา เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งวิชาการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (มส. 2.6-1-6 ถึง มส. 
2.6-1-8) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสําคัญในแต่ละ
รายวิชา และมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
ความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ (มส. 2.6-1-9)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มส. 2.6-1-1 คําส่ัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
กําแพงเพชร ที่ 433/ 
2553 เรื่อง แตง่ตั้งคณะ 
กรรมการดําเนนิการ
จัดการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มส. 2.6-1-2 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง แนว
ปฏิบัติในการจดัการ
เรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มส. 2.6-1-3 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่18/ 
2553 เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 
17 ประสิทธิภาพของ
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ 

มส. 2.6-1-4 รายงานผลการ
ประชุมคณาจารย์เพือ่ทํา
ความเข้าใจเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา
และหลักสูตรการ
อุดมศึกษา 

มส. 2.6-1-5 จดหมายข่าว 
สารสักทอง ฉบับที่ 48 ปี
ที่ 2 ประจําวันที่ 31 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 พ.ค.-6 มิ.ย. 2553 
มส. 2.6-1-6 แฟ้มรวบรวม

รายละเอียดของราย 
วิชา ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส. 
2.1-3-13)      

มส. 2.6-1-7 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของราย 
วิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 2/2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส. 
2.1-3-14)      

มส 2.6-1-8 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
ที่เปิดสอนในภาคการ 
ศึกษาที่ 3/2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส. 
2.1-3-15)   

มส 2.6-1-9 แบบรายงาน
สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที ่17 ประสิทธิภาพ
ของการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสําคัญ ของ ก.พ.ร  

 2 ทุกรายวิชามรีายละเอียด
ของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา 
ตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ 
อุดมศึกษาแหง่ชาติ 

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

1. อาจารย์มีการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยแต่
ละรายวิชาได้ระบุรายละเอียดครบทุกหัวข้อที่
กําหนดใน มคอ.3 (มส. 2.6-2-1 ถึง มส. 2.6-2-3) 
และแจกให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน 

2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาทั้ง
ในระหว่างภาคการศึกษาและเ ม่ือ ส้ินสุดภาค
การศึกษา (ยกเว้นรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) (มส. 2.6-2-4 ถึง 
มส. 2.6-2-5)     

มส. 2.6-2-1 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของราย 
วิชา ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส. 
2.1-3-12) และรายงาน
การสํารวจความพึงพอใจ
ในการจัดบริการแก่
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 2.6-2-2 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของราย 
วิชาที่เปิดสอนในภาค
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การศึกษาที่ 2/2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส. 
2.1-3-13)      

มส. 2.6-2-3 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม  
(เอกสารเดยีวกนักับ มส. 
2.1-3-14)   

มส. 2.6-2-4 ใบนําเสนอผล
การเรียนของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2553  

มส. 2.6-2-5 ใบนําเสนอผล
การเรียนของรายวิชาที่
เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 2/2553 

 3 ทุกหลักสูตรมรีายวิชาที่
ส่งเสริมทกัษะการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

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

ทุกหลักสูตรของคณะ มีรายวิชาที่ ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น
รายวิชาการว่าความและศาลจําลอง ของหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต รวมทั้ง รายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของทุกหลักสูตร (มส. 2.6-3-1) 

 

มส. 2.6-3-1 แผนการเรียน
ของทุกหลักสูตร 

 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
เช่น  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ได้มีการเ ชิญ
ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรมจากหน่วยงานภายนอก มาเป็น
อาจารย์พิเศษ และมีการนํานักศึกษาเยี่ยมชมและฟัง
คําบรรยายในหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
รวมทั้งนักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมาย ตามหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เช่น สํานักงานทนายความ เป็นต้น 

 

มส. 2.6-4-1 แฟ้มรวบรวม
หนังสือเชิญการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 มีการจดัการเรยีนรู้ที่
พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ดําเนินทุกหลักสูตร ดังนี้ 

1. มีการจัดการเรียนรู้รายวิชาฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพที่พัฒนาจากการวิจัย (มส. 2.6-5-1)  

2. มีการจัดเวทีสัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน (มส. 2.6-5-2)   

มส. 2.6-5-1 รายงานการวิจยั 
การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพของ
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 2.6-5-2 สรุปโครงการ
จัดการความรู้ “เทคนิค
การจดัการเรยีนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ” 
(เอกสารเดยีว กนักับ 
มส. 2.4-4-2) 

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

เมื่อส้ินภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มี
การประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชาในระบบออนไลน์ (มส. 2.6-6-1 
ถึง มส. 2.6-6-3)           

 

มส. 2.6-6-1 แฟ้มรวบรวม
แบบสรปุผลประเมินการ
สอน ในภาคการ ศึกษาที่ 
1/2553  และสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 

มส. 2.6-6-2 แฟ้มรวบรวม
แบบสรปุผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการ
จัดการเรยีนการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในภาคการศึกษาที่ 
2/2553 

มส. 2.6-6-3 รายงานการ
สํารวจความพงึพอใจใน
การจดับรกิารแก่
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี 
2553 

 7 มีการพัฒนาหรอืปรับปรงุ
การจดัการเรยีนการสอน 
กลยุทธก์ารสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ้    
ทุกรายวิชาตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กํากับ
ดูแล ติดตามวิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละ
รายวิชาและภาพรวมของหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อ
วางแผนปรับปรุงทุกภาคการศึกษา (มส. 2.6-7-1) 

มส. 2.6-7-1 แฟ้มรวบรวม
แบบสํารวจการนําการ
ประเมินการสอนไป
ปรับปรงุการจดัการเรียน
การสอน 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
 

นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์  

โทรศัพท ์: 08 3165 7809 โทรศัพท์ : 08 1488 2081 
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 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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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 มีการสํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พงึประสงค์
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อย
สําหรับทกุหลักสูตร
ระดับปริญญาตร ีทุก
รอบระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ได้สํารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บัณฑิต เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
จัดการเรียนการสอน (มส. 2.7-1-1) 

2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการ
ทบทวน ปรับปรุง คุณลักษณะบัณฑิตที่จํา เป็นและ
เหมาะสมกับสาขาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (มส. 2.7-1-2) 

มส. 2.7-1-1 รายงานผล
การสํารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

มส. 2.7-1-2 คําส่ัง   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 083/ 
2554  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรฯ 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส. 
2.1-1-7) 

 2 มีการนําผลจากขอ้ 1 มา
ใช้ในการปรับปรงุ
หลักสูตร การจดัการเรียน
การสอน การวดัผลการ 
ศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีการการนํา
ผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 และการวาง
ระบบการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร (มส. 2.7-2-1 ถึง มส. 2.7-2-5) 

มส. 2.7-2-1 หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาวจิิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์) 
(เอกสารเดยีวกนักับ
เอกสาร มส. 2.1-1-2)  

มส. 2.7-2-2 หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชานิติศาสตร์) 
(เอกสารเดยีวกนักับ
เอกสาร มส. 2.1-1-3)  

มส. 2.7-2-3 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาภาษาไทย) 
(เอกสารเดยีวกนักับ
เอกสาร มส. 2.1-1-4)  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มส. 2.7-2-4 หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาพัฒนาสังคม) 
(เอกสารเดยีวกนักับ
เอกสาร มส. 2.1-1-5)  

มส. 2.7-2-5 หลักสูตรรฐั
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์) (เอกสาร
เดียวกันกับเอกสาร มส. 
2.1-1-6)  

 3 มีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทัง้ด้าน
บุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

คณะมนุ ษยศาสตร์ และ สั ง คมศาสต ร์และ
หน่วยงานระดับโปรแกรมวิชา ได้มีการวางแผนการจัดหา
งบประมาณ ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตอย่างเพียงพอ 
(มส. 2.7-3-1) 

มส. 2.7-3-1 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
2553 และ 2554 

 

 4 มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิต ศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนํา เสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและ
กลไกการส่งเสรมิ ดังนี ้

1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการ
ประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รับ
รู้ เช่น การปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์(มส. 2.7-
4-1) 

2. มหาวิทยาลัย ได้กําหนดให้ผู้สอนในรายวิชา
วิจัยหรือวิทยานิพนธ์/หรือในรายวิชาอื่น มีการส่งเสริม
การฝึกทักษะการนําเสนอผลงานวิชาการให้ได้รับการ
คัดเลือกไปเผยแพร่ (มส. 2.7-4-2) 

 

มส. 2.7-4-1 ภาพถ่ายส่ือ
ประชาสัมพันธ์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคม 
ศาสตร์ 

มส. 2.7-4-2 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง แนว
ทางการส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

 5 มีกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาทีจ่ัดโดย
สถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. จัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (มส. 2.7-5-1) 

2. มีการกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 
(มส. 2.7-5-2 ถึง มส. 2.7-5-3) โดยมีการประเมิน ผลที่

มส. 2.7-5-1 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
2553 และ 2554 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส. 
2.7-3-1) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เป็นรูปธรรม  และเป็นปัจจัย สํา คัญต่อการสํา เร็จ
การศึกษาของนักศึกษา (มส. 2.7-5-4) 

มส. 2.7-5-2 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง 
ข้อกําหนดพฤตกิรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

มส. 2.7-5-3 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  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : เสนอต่อมหาวทิยาลัยให้กําหนดแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ชัดเจน ตามเกณฑ์ข้อ 4 และ
ข้อ 5 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์   

โทรศัพท ์: 08 3165 7809 โทรศัพท์ : 08 1488 2081 

E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม และเป็นปัจจัยสําคัญ
ต่อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

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
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

มส. 2.8-1-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง ข้อกําหนด
พฤตกิรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤตกิรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรบันักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 
ไปยงัผู้บรหิาร คณาจารย ์
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถงึทั้งสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึง 

มส. 2.8-2-1 บันทึกคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 2.8-2-2 ภาพถ่ายส่ือ
ประชาสัมพันธ ์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกนั
กับ มส. 2.7-4-1)  

 3 มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนด ในข้อ 1 โดยระบุ     
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความสําเร็จที่ชดัเจน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัด
โครงการ  และกิจกรรมเพื่ อ ส่ ง เสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความสําเร็จที่ชัดเจน 

มส. 2.8-3-1 รายงานผล
การประเมิน
โครงการที่เป็น
ส่งเสริมการพัฒนา
พฤตกิรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

 4 มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตวับ่งชี้และ
เป้าหมายทีก่ําหนดในขอ้ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายท่ี
กําหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

มส. 2.8-4-1 รายงานผล
การประเมิน
โครงการที่เป็น
ส่งเสริมการพัฒนา
พฤตกิรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 
90 ของตัวบ่งชี ้

ที่กําหนด (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 
2.8-3-1) 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดบัชาติ 

  

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

4 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน  4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

4 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 4  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์  

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 08 1488 2081  

E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ
ถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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องค์ประกอบ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (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
การใช้ชีวิตแก่นกัศึกษา 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
ซึ่งปรากฏอยู่ ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปี
การศึกษา 2553 (มส. 3.1-1-1) และคณะฯ ยังได้
จัดส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ารับการอบรมตามโครงการ 
“พัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา” เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงแรมนํ้าเพชร 
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้าใจด้านการให้
คําปรึกษาและเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต (มส. 
3.1-1-2) 

นอกจากน้ี คณะฯ ยังมีระบบและกลไกการ
จัดบรกิารให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียนโดยทํา
หน้าที่ให้ คําปรึกษาแก่นักศึกษา ด้านการพัฒนา
นักศึกษาทุกด้าน ได้แก่ การเรียน  ทุนการศึกษา การ
พัฒนานักศึกษาและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 
(มส. 3.1-1-3) 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อทําหน้าที่
ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาเพิ่มเติมจากอาจารย์ที่
ปรึกษาประจําหมู่เรียน  ทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่อง
ส่วนตัวเป็นรายกรณี โดยคณะฯ กรรมการดังกล่าว มี
หน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอใช้
บริการตลอดเวลา (มส. 3.1-1-4) 

3. มีการจัดทําฐานข้อมูลนักศึกษา ที่แสดงถึง
ข้อมูลด้านสุขภาพ  ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูล
ครอบครัว เป็นต้น (มส. 3.1-1-5) 

4. มีการจัดทําห้องให้คําปรึกษา/ แนะแนวแก่
นักศึกษา (มส. 3.1-1-6) 

มส. 3.1-1-1 คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา ประจําปี
การศึกษา 2553 

มส. 3.1-1-2 รายชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษาที่เข้ารับการอบรม

มส. 3.1-1-3 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 
521/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารยท์ี่
ปรึกษานักศึกษาภาค
ปกติ (กําแพงเพชร) 
ประจําปีการศึกษา 
2553 และ คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 
527/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารยท์ี่
ปรึกษานักศึกษาภาค
ปกติ (แม่สอด) 
ประจําปีการศึกษา 
2553 

มส. 3.1-1-4 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
28/2553 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรมระดับ
คณะ  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มส. 3.1-1-5  ฐานข้อมูล
นักศึกษา 

มส. 3.1-1-6 ภาพถ่ายหอ้ง
ให้คําปรกึษา/แนะแนว

 2 มีการจดับรกิารขอ้มูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
โ ด ย จั ด ทํ า  โ ป ส เ ต อ ร์  จดหม า ย ข่ า ว  บอ ร์ ด
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ต า ม ส ถ า น ที่ ต่ า ง ๆ  ร ะ บ บ
ประชาสัมพันธ์ (โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์) และ
เผยแพร่ข่าวสารทางเ ว็บไซต์ของคณะฯ  อย่าง
สม่ําเสมอ (มส. 3.1-2-1 และมส. 3.1-2-2) 

มส. 3.1-2-1  ส่ือประชา 
สัมพันธ์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 3.1-2-2  เว็บไซต์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

 3 มี ก า รจั ด กิ จ ก ร รม เพื่ อ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัด 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
สถาบัน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงาน แหล่งฝึกประสบการณ์
ของนักศึกษา เช่น (มส.3.1-3-1) 

1.1 สํานักงานเนติบัณฑิตยสภา เพื่อจัดเป็น
แหล่งศึกษาดูงานสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1.2 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
อาทิ ศาลจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อ
จัดเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และแหล่งฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

1.3 ศูนย์ เรียนรู้ โครงการตามพระราช
ประสงค์หุบกะพง เพื่อจัดเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

1.4 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนไก่ดี 
อ .กระทุ่มแบน จ .สมุทรสาคร เพื่อ
จัดเป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

2.มีการจัดกิจกรรมวิชาการ/วิชาชีพหรอืกจิกรรม
ทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะประสบการณ์
การทํางานร่วมกัน เช่น (มส.3.1-3-2) 

2.1 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมใน
การประกอบอาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

มส.3.1-3-1 หนังสือ
ประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกเพือ่
เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 
และแหล่งฝึก
ประสบการณ์ของ
นักศึกษา 

มส.3.1-3-2 ตวัอย่าง
กิจกรรมทางวิชาการ/
วิชาชีพ หรอืกิจกรรม
ทางสังคม เพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
ประสบการณ์การ
ทํางานร่วมกัน 

มส.3.1-3-3 รายงานสรุปผล
การจดักิจกรรมสัมมนา
ก่อน/ ระหว่าง และ
หลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 11 ส.ค. 2553  

2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
นวัตกรรมการลากและระบายสี เมื่อวันที่ 
24 พ.ย. 2553  

2.3 กิ จ ก ร ร มก า ร แข่ ง ขั น ป ร ะก วดพู ด
ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2554  

2.4 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ ได้มีการจัด
โครงการนักศึกษาแลกเปล่ียนระหว่าง
ประเทศ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ .ศ .
2550  

2.5 โครงการพัฒนาบุ ค ลิกภาพการ ใ ช้
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร วันที่ 28-31 
กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

2.6 โครงการศึกษาดูงานที่ดอยมูเซอ  
2.7 เสวนาวิชาการ "วรรณกรรม: พัฒนาคน 

พัฒนาสังคม” วันที่ 14, 16 มกราคม 
2 554  ณ  อาคาร  1 2  ห้ อ ง  1 221 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

3. มีระบบการติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ โดยจัดสัมมนา
ให้กับนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จํานวน 3 ครั้ง คือ  

3.1 การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3.2 การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
3.3 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการติดตามและประเมินผล
การฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพยังเป็นการ
เปิดช่องทางให้นักศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง
ปัญหาและอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพอีกด้วย (มส.3.1-3-3) 

 4 มีการจดับรกิารข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
ดังนี้ 

1. จัดทําเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่คณะฯ 
ดําเนินการ และโครงการบริการวิชาการที่ เป็น

มส . 3.1-4-1 เ ว็ บ ไ ซต์ ข อ ง
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 3.1-4-2 ฐานข้อมูลศิษย์
เก่าคณะมนุษยศาสตร์
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ประโยชน์ รวมทั้งข่าวสารความเคล่ือนไหวของศิษย์
เก่าผ่านทางเว็บไซต์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (มส.
3.1-4-1) 

2. มีการจัดทําฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมประวัติ
ศิษย์เก่า (มส.3.1-4-2) 

3. มีการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมใน
การปรับปรุ งหลัก สูตร  เพื่ อพัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ ดี แก่นัก ศึกษาปัจจุบัน  ซึ่ งการ
ดําเนินการดังกล่าวทําให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้
เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ (มส.
3.1-4-3) 

และสังคมศาสตร์ 
มส.3.1-4-3 หนังสือเชิญศิษย์

เ ก่ า ร่ วมแสดงความ
คิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตร 

 5 มีการจดักิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า (มส. 
3.1-5-1) และคณะฯ มีเวบเพจซึ่งเป็นช่องทางให้
ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ (มส. 3.1-5-2)  

มส. 3.1-5-1  สรุปผลกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  

มส. 3.1-5-2 เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 6 มีผลการประเมนิคุณภาพ
ของการให้บริการในข้อ 1- 
3 ทุกข้อไมต่่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทํา
แบบประเมินคุณภาพของการบริการ ให้คําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การ
บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา (มส. 3.1-6-1) 

มส. 3.1-6-1 สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการ
ให้บรกิาร   

 7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ
มาใช้เป็นขอ้มูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของ
นักศึกษา 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นัก ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดําเนินการประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของ
นักศึกษา (มส. 3.1-7-1) 

ทั้ งนี้  คณะฯ  ได้ดํ า เนินการนํ าผลประเ มิน
คุณภาพการให้บริการมาปรับปรุงเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา เช่น นักศึกษาเสนอแนะ
ให้มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ตึกศิลปะ เนื่องจาก
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ จะมีการเรียนการ
สอนที่ตึกศิลปะเป็นส่วนใหญ่ทําให้ไม่ทราบข่าวการ
ประชาสัมพันธ์ของคณะ ในการน้ี คณะฯ จึงจัดให้มี
บอร์ดประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมที่ตึกศิลปะ (มส. 3.1-7-
2) 

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

มส. 3.1-7-2 บอร์ด
ประชาสัมพันธท์ี่ตึก
ศิลปะ 
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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 ้: นางสาวสุภาวรรณ ศรีไตรรตัน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รายงาน
ผลการดําเนินงาน :   

นายนันทิพัฒน์ เพ็งแดง 

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1233 โทรศัพท์ :  055-706555 ต่อ 1117/1236 
E-mail :  s_sritrairat@hotmail.com E-mail :   TK_TAKUYA@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
    1. คณะฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนําไปสู่การประกอบ
อาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รวมถึงทําหน้าที่ดูแลจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษา  
 2. คณะฯ ได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ส่ือโทรทัศน์ และเว็บไซต์ 
เช่น ข้อมูลการจัดกิจกรรม ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ  
 3. คณะฯ ได้จัดโครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และวิชาชีพแก่นักศึกษา
และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ากลับมาให้ความรู้ แนะแนว ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาปัจจุบัน 
 
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
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ ง  5 ด้าน  คือ  ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(มส. 3.2-1-1) โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
ของการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ดังปรากฏตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปี 2553 (มส. 3.2-1-2) 

 

มส. 3.2-1-1 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ 

มส. 3.2-1-2 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี พ.ศ. 
2553 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นกัศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมมือกับ
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของทุกคณะและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแม่สอด   ใน
โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย  โดยกระบวนการจัดการความรู้ 
(QA.KM) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (มส. 3.2-2-1) 

-  รุ่นที่ 1 ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วิทยากร โดย ผศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 

- รุ่นที่ 2 ในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ อาคารจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ วิทยากร โดย ผศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 

- รุ่นที่ 3 ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ อาคารจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ วิทยากร โดย ผศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 

 

มส. 3.2-2-1 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ
อบรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวทิยาลัย 
โดยกระบวนการจัดการ
ความรู ้(QA.KM) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการส่งเสริมใหน้ักศึกษา
นําความรู้ดา้นการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจดั
กิจกรรมทีด่ําเนินการโดย
นักศึกษาอย่างนอ้ย 5 
ประเภทสําหรับระดบั
ปริญญาตรแีละอย่างนอ้ย 2 
ประเภทสําหรับระดบั
บัณฑิตศึกษาจากกจิกรรม
ต่อไปน้ี 

- กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมบําเพญ็
ประโยชน์หรือรกัษา
ส่ิงแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ส่งเสริมให้นัก ศึกษานําความรู้ด้ านการประกัน
คุณภาพไปใช้ ในการจัดกิจกรรม  ทั้ งที่ จั ด โดย
คณะกรรมการนักศึกษา  คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ และที่จัดโดยคณะฯ ดังนี้ (มส. 3.2-3-1) 

1.กิจกรรมวิชาการที่ ส่ง เสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น กิจกรรมการออกค่าย, 
กิจกรรมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์สํานักงาน หรือ
กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา 

2.กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ เช่น 
กิจกรรมกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ 

3 .กิ จกรรมบํ า เพ็ญประ โยชน์ หรื อ รั กษา
ส่ิงแวดล้อม เช่น กิจกรรม “จิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น”, กิจกรรม  “ส่ง เสริมด้านการบํา เพ็ญ
ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม” 

4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
เช่น กิจกรรมอบรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา , 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรมและ
ความเป็นไทย (ตามนโยบาย 3 ดี) 

5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรม
ไหว้ครู, นิทรรศการ “ศิลปะส่ือสัมพันธภาพไทย-จีน”
ครั้งที่ 3, นิทรรศการศิลปะสัญจรเพื่อการแนะแนว 

มส. 3.2-3-1 สรุปผลการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษานําความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการจดักิจกรรม 
5 ประเภท 

 4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครอืข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบัน
และระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมร่วมกัน   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมี
กิจกรรมที่ดําเนินงานร่วมกันในรูปแบบของโครงการ
พัฒนานักศึกษา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- สนับสนุนให้นักศึกษาในคณะเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (มส. 3.2-4-1) 

- สนับสนุนให้นักศึกษาในคณะเข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิ งปฏิบัติการการสร้าง เครือข่ าย ผู้นํ า
นักศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ 25
มกราคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (มส. 
3.2-4-2) 

มส. 3.2-4-1 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ
อบรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวทิยาลัย 
โดยกระบวนการจัดการ
ความรู้ (QA.KM) 
(เอกสารเดียวกนักับ 
มส. 3.2-2-1) 

มส. 3.2-4-2 สรุปผลการ
ดําเนนิงานโครงการ
ประชมุเชิงปฏิบตัิการ
การสร้างเครอืขา่ยผู้นํา
นักศึกษาเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา วันที่ 
25 มกราคม พ.ศ.2554 
ณ หอ้งประชุมเฉลิม



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

63

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

พระเกียรต ิ50 พรรษา
มหาวชริาลงกรณ์  คณะ
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  

 5 มีการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีระบบ
ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม ประเมินความรู้
ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาจากการ
รายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยระบุ
ขั้นตอนการดําเนินการดังกล่าวไว้ในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(มส. 3.2-5-1)  

ทั้งน้ี ภายหลังการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
คณะฯ ได้กําหนดให้นักศึกษาต้องจัดทํารายงานผล
ต่อคณะฯ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา 
และเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการติดตาม และ
ประเมินผล เช่น การรายงานผลการจัดโครงการ
แบ่งปันไออุ่นสู่มิตรภาพชาวดอย, การายงานผลการ
จัดโครงการปันรักปลูกป่าชายเลนให้โลกสวย เป็นต้น
(มส. 3.2-5-2) 

มส. 3.2-5-1 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ(เอกสารเดียว 
กันกับ มส. 3.2-1-1) 

มส. 3.2-5-2 บันทึกการ
รายงานผลการจัด
โครงการแบ่งปันไออุ่น
สู่มิตรภาพชาวดอย 
และโครงการปันรัก
ปลูกป่าชายเลนให้โลก
สวย 

 6 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุแผนหรือปรับปรุง
การจดักิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาดําเนินการประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆ มา
ประกอบการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมต่อเนื่องในปีต่อไป (มส. 3.2-6-1) โดยที่
ประชุม ได้สรุปข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขใน
การดําเนินงาน เช่น นักศึกษา เสนอแนะว่าการจัด
กิจกรรมไม่ควรจัดในช่วงเวลาใกล้สอบปลายภาค
เรียน คณะฯ และคณะกรรมการกิจการนักศึกษา จึง
กําหนดปฏิทินกิจกรรมประจําปีการศึกษา 2554 ให้
นัก ศึกษาแต่ละชุมนุมออกค่ายหรือ เสริมสร้ าง
กิจกรรม ในเดือนพฤศจิกายน 2554 (มส. 3.2-6-2) 

มส. 3.2-6-1 รายงานการ
ประชุมฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

มส. 3.2-6-2 ปฏิทินกิจกรรม 
ประจําปีการศึกษา 
2554 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

6  ข้อ 7  ข้อ คะแนน  5  7  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสาวสุภาวรรณ ศรีไตรรตัน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นายนันทิพัฒน์ เพ็งแดง 

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1233 โทรศัพท์ :  055-706555 ต่อ 1117/1236 

E-mail :  s_sritrairat@hotmail.com E-mail :   TK_TAKUYA@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน 
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง 
3. มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะกรรมการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่คอยดูแล ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการต่างๆ ให้กับนักศึกษา  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลได้

อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ทั้งในด้านทุนการศึกษา การสมัครงาน และกิจกรรมนักศึกษา มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ และมี
การนําเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ของคณะฯ ที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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องค์ประกอบที ่4 การวิจัย (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 

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 ข้อตาม

เกณฑ์ทัว่ไป และครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุ่ม 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้าน
การวจิัยของสถาบัน และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ
ดังนี้ 

1. คณะฯ มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจัย 
โดยการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์
ความรู้  งานวิจัยและนวัตกรรม บรรจุลงในแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะประจําปี 2552-2555 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจําปีงบประมาณ 2552-
2555 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 (มส. 4.1-1-1, มส. 4.1-1-2, มส. 4.1-1-3)

2. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจําปี 2553 และ2554 
(มส. 4.1-1-4, มส. 4.1-1-5) 

3. มีการประกาศนโยบาย กลยุทธ์มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการวิจัย ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 (มส. 4.1-1-6, 
มส. 4.1-1-7) 

4. มีการประกาศ แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ของคณะฯ  พ.ศ. 2553 (มส. 4.1-1-8) 

5. จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยและ
งานสร้ างสรรค์ให้แก่บุคลากรภายในคณะ และ
งบประมาณจัดสรรจากแหล่งทุนต่างๆ ประจําปี
งบประมาณ 2553 และ 2554 (มส. 4.1-1-9, มส. 
4.1-1-10) 

6. มีการแจ้งผลและติดตามโดยการทําประกาศ
และบันทึกแจ้งผู้ที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
(มส. 4.1-1-11) 

มส. 4.1-1-1  แผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ของคณะประจาํปี พ.ศ.
2552-2555 

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.2553  

มส. 4.1-1-4  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่72 / 
2552  เรื่องแตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี 
พ.ศ.2553 ส่ัง ณ วันที่ 
28 ธันวาคม 2552 

มส. 4.1-1-5 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่38 / 
2553  เรื่องแตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
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7. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ โดยจัดอบรมให้กับ
อาจารย์ในคณะ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553  และ
บุคลากรในคณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรม
เขียนดีมีสุข : เขียนตําราอย่างมีปัญญาได้อย่างไร ซึ่ง
เป็นกลไกหนึ่งในการเขียนตําราเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษา มหาราชา และแนวทางการจัดทําผลงานทาง
วิชาการและวิจัย (มส. 4.1-1-12) 

8. คณะมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
อบรมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/สัมมนา/
อบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านการวิจัยและ
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 2553 (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  เพื่อให้เกิดงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ (มส. 4.1-1-18)   

สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี 
พ.ศ.2554 ส่ัง ณ วันที่ 
23 กรกฎาคม 2553 

มส. 4.1-1-6 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมายและ
แผนงานการวจิยั ของ
คณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
15 ตุลาคม 2552 

มส. 4.1-1-7 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมายและ
แผนงานการวจิยั ของ
คณะฯ ประจําปี
งบประมาณ 2554 ฉบับ
ประกาศ  ณ วันที่ 18 
ตุลาคม 2553 

มส. 4.1-1-8 ประกาศ 
แนวทางปฏิบัตใินการ
ขอรับทุนอุดหนนุทํางาน
วิจัย งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ปี
พ.ศ. 2553 ฉบับ
ประกาศ  ณ วันที่ 21 
ตุลาคม 2553 

มส. 4.1-1-9  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 และประกาศ
พิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัย 
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มส. 4.1-1-10  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และประกาศ
พิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัย 

มส. 4.1-1-11  ประกาศและ
บันทกึแจง้ผล 

มส. 4.1-1-12 สรุปผล
โครงการและบันทึกเชญิ 
เข้ารว่มอบรมการเขยีน
บทความเพื่อตพีิมพ์ใน
วารสารพกิุล และอบรม
การทําวิจัยในช้ันเรียน 
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 
และคําส่ังมหาวิทยาลัย 
ที่ 143/2554 เรื่อง 
แต่งตัง้คณะกรรมการ
ดําเนนิงาน โครงการ
อบรมเขยีนดีมีสุข : เขยีน
ตําราอย่างมีปัญญาได้
อย่างไร ในวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2554  

มส. 4.1-1-13 การเข้ารว่ม
ประชุมสัมมนา/อบรม
ด้านการวิจัย(ตารางข้อมูล
เพื่อพัฒนาวิชาการ 
บันทึก และแบบฟอร์ม 
การเข้ารว่มประชุม) 

มส. 4.1-1-14 ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/สัมมนา/
อบรมเพือ่เพิ่มศักยภาพ
และทักษะด้านการวจิัย
ให้กับอาจารย ์

มส. 4.1-1-15 วารสารพกิุล 
ของคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 4.1-1-16 วารสารสัก
ทอง ของมหาวทิยาลัย
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ราชภัฏกําแพงเพชร 
มส. 4.1-1-17 เกียรติบัตร 
มส. 4.1-1-18 เว็บไซต์

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2 มีการบูรณาการกระบวนการ 
วิจัยหรืองานสรา้งสรรค์
กับการจัดการเรียนการ
สอน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบูรณา
การกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน โดยคณาจารย์นําประสบการณ์จาก
งานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน และด้านอื่นๆ ดังนี้ 
เช่น  

งานวิจัย 
-  การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการ

สอน  การบริ การวิ ชาการ  และด้ านทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชา “สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์” 
ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ และนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพื้นฐาน โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ งานวิจัย เรื่องวิเคราะห์
รูปแบบทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดกําแพงเพชร และ
ศึกษาความนิยมของผู้สร้างและผู้ชมต่อรูปแบบ
ทัศนศิลป์ร่วมสมัย อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
(มส. 4.1.2-1) 

-  การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการ
สอน ในรายวิชา “วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” 
ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน  โดย 
อาจารย์โอกามา จ่าแกะ งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการ
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการของลุ่มแม่น้ําคลอง
สวนหมาก (มส. 4.1.2-2) 

-  การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการ
สอน  ในรายวิชา  “ ฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ  ปี
การศึกษา 2553 และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ปีการศึกษา 2554” ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาต่างๆ 
ในคณะที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 
2553 และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 
2554 โดย อาจารย์โอกามา จ่าแกะ งานวิจัย เรื่อง 
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นัก ศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และ สั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (มส. 4.1.2-3) 

-  การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการ
สอน ในรายวิชา จริยธรรมกับมนุษย์ ให้กับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาต่างๆ ที่เรียนในรายวิชาพื้นฐาน โดย 

มส. 4.1-2-1 สรุปผลการ
ดําเนินงานนทิรรศการ 
เพื่องานวิจัย เรือ่ง 
วิเคราะห์รูปแบบ
ทัศนศิลป์ร่วมสมัย
จังหวดักําแพงเพชร และ
ศึกษาความนิยมของ
ผู้สร้างและผู้ชมต่อ
รูปแบบทัศนศิลป์ร่วม
สมัย อําเภอเมือง 
จังหวดักําแพงเพชร โดย 
ผศ.มัย ตะติยะ และ
แผนการสอน 

มส. 4.1-2-2 งานวิจัย เรื่อง 
รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบูรณา
การของลุ่มแม่น้าํคลอง
สวนหมาก  โดย 
อาจารย์โอกามา จ่าแกะ 
ดร.วิทยา คามุณี และ
อาจารยว์ัลลภ ทองอ่อน  
และแผนการสอน 

มส. 4.1-2-3 งานวิจัย เรื่อง 
การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ
ของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดย        
อาจารย์โอกามา จ่าแกะ 
และคณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยฝึ์ก
ประสบการณ์วชิาชีพ 
และบันทึกแจ้ง 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

69

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

อาจารย์จําเนียนน้อย สิงหะรักษ์ เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเทศบาลตาํบล
นครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
(มส. 4.1.2-4) 

งานสร้างสรรค์ 
-  การบูรณาการงานสร้างสรรค์ในด้านการเรียน

การสอน การบริการวิชาการ และด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชา  “ภาพคนเหมือน” ให้กับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
และนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาพื้นฐาน และนักศึกษา
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ 
งานสร้างสรรค์จิตรกรรม เรื่อง “ภาพคนเหมือน
บุคลากร  คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ” (มส. 4.1.2-5) 

มส. 4.1-2-4 งานวิจัย เรื่อง 
แนวทางการแกไ้ขปัญหา
พฤตกิรรมทางเพศของ
วัยรุ่น เทศบาลตําบล
นครชุม อําเภอเมือง
จังหวดักําแพงเพชร โดย
อาจารยจ์ําเนียนน้อย  
สิงหะรักษ์ และแผนการ
สอน 

มส. 4.1-2-5 สรุปผลการ
ดําเนินงานนทิรรศการ 
เพื่องานจิตรกรรม
สร้างสรรค์และรายงาน
งานสร้างสรรค์จิตรกรรม 
เรื่อง ภาพคนเหมือน
บุคลากร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดย ผศ.มัย 
ตะตยิะ และแผนการสอน

 

 3  มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์  ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนางานให้การสนับสนุนให้
บุคลากรภายในคณะฯ  ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยคณะ
ดําเนินการ  ดังนี้ 

การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ของคณะประจําปี พ .ศ.2552-2555  แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555  
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 (มส. 4.1-3-1) 

1. มีการประกาศ แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงาน

มส. 4.1-3-1 แผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 
(เอกสารเดยีวกนักบั มส. 
4.1-1-1, มส. 4.1-1-2, 
มส. 4.1-1-3) 

มส. 4.1-3-2 ประกาศ 
แนวทางปฏิบัตใินการ
ขอรับทุนอุดหนนุทํางาน
วิจัย งานสร้างสรรค์ 
และผลงานวิชาการอื่นๆ 
ปีพ.ศ. 2553 ฉบับ
ประกาศ  ณ วันที่ 21 
ตุลาคม 2553 (เอกสาร
เดียวกันกบั มส. 4.1-1-8)
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วิชาการอื่นๆ ของคณะฯ  (มส. 4.1-3-2) 
2. มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม

และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/สัมมนา/อบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้กับอาจารย์  (มส. 4.1-3-3, มส. 4.1-3-
4, มส. 4.1-3-5, มส. 4.1-3-6)  

3.  ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะเข้าร่วมกิจกรรม
ของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับนักวิจัยหน้าใหม่ การจัด
กิจกรรมอบรมการเขียนบทความจากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  และการบูรณาการงานวิจัย  (มส. 4.1-3-
7) 

4. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ โดยจัดอบรมให้กับ
อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้างในคณะ ในวันที่ 7 
ตุลาคม 2553  และบุคลากรในคณะ เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการอบรมเขียนดีมีสุข : เขียนตําราอย่างมี
ปัญญาได้อย่างไร ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการเขียนตํารา
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา และแนวทาง
การจัดทําผลงานทางวิชาการและวิจัย (มส. 4.1-3-8) 
บุคลากรในคณะเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ 
เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
และแผนการจัดการความรู้องค์ความรู้ด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ.2554 (มส.4.1-3-9) 

คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา ในการรับทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยฯ สถาบันวิจัยได้มีการจัดทําประกาศ 
เรื่องจรรยาบรรณของนักวิจัยมหาวิทยาลัยฯ โดยได้มี
การช้ีแจงเป็นเอกสารก่อนเซ็นสัญญารับทุน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบในเว็บไซต์ (มส. 4.1-3-10)

 
มส. 4.1-3-3  โครงการ

งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปี 2553 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
9) 

มส. 4.1-3-4 โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปี 2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
10) 

มส. 4.1-3-5 ตารางการเข้า
ร่วมประชุม/สัมมนา/
อบรมเพือ่เพิ่มศักยภาพ
และทักษะด้านการวจิัย
ให้กับอาจารย์ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
14) 

มส. 4.1-3-6 การเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา/อบรม
ด้านการวิจัย  
(ตารางขอ้มูลเพือ่พัฒนา
วิชาการ บันทึก และ
แบบฟอร์ม การเข้ารว่ม
ประชุม) (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
13) 

มส. 4.1-3-7 บันทึก
ข้อความ และรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรม 

มส. 4.1-3-8 สรุปผล
โครงการและบันทึกเชญิ 
เข้ารว่มอบรมการเขยีน
บทความเพื่อตพีิมพ์ใน
วารสารพกิุล และอบรม
การทําวิจัยในช้ันเรียน 
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 
และคําส่ังมหาวิทยาลัย 
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ที่ 143/2554 เรื่อง 
แต่งตัง้คณะกรรมการ
ดําเนนิงาน โครงการ
อบรมเขยีนดีมีสุข : เขยีน
ตําราอย่างมีปัญญาได้
อย่างไร ในวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2554  

     (เอกสารเดยีวกันกับ 
มส. 4.1-1-12) 

มส. 4.1-3-9 บันทกึ
ข้อความเชิญรว่มและ
สรุปผลโครงการการ
จัดการความรู ้

มส. 4.1-3-10 จรรยาบรรณ
นักวิจยั และสัญญาการ
รับทนุวิจยั เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย (สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 

 4 มีการจดัสรรงบประมาณ
ของสถาบันเพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 

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  

1. คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวนทั้งส้ิน  
147,800 บาท (มส. 4.1-4-1) 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จํานวน  60,000 บาท 
จํานวน 3 ทุน 

2) โครงการจัดเสวนาและการนํา เสนอ
ผลงานวิจัย จํานวน 10,000 บาท 

3) โครงการสนับสนุนการจัดทําวารสาร 
(วารสารพิกุล) จํานวน 40,000 บาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวนทั้งส้ิน  
141,000  บาท (มส. 4.1-4-2) 

1)  โครงการทุนอุดหนุนการทํ างานวิจัย  
งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการอื่นๆ  จํานวน 

มส. 4.1-4-1 โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
9) 

มส. 4.1-4-2  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
10) 

มส. 4.1-4-3 แบบสํารวจ
การเข้ารว่มกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรูก้ารวจิัย
แห่งชาต ิ

มส. 4.1-4-4  การเข้ารว่ม
ประชุม/สัมมนา/อบรม
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131,000 บาท  สนับสนุนงบทํางานวิจัย จํานวน 4 ทุน 
และการทําตําราและเอกสารประกอบการสอน 
จํานวน 6 ทุน  

2)  โครงการนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์จัดเสวนา 10,000  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)  

ด้านการวิจัย  
(ตารางขอ้มูลเพือ่พัฒนา
วิชาการ บันทึก และ
แบบฟอร์ม การเข้ารว่ม
ประชุม) (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
13) 

มส. 4.1-4-5 ตารางการเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา/
อบรมเพือ่เพิ่มศักยภาพ
และทักษะด้านการวจิัย
ให้กับอาจารย ์(เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
14) 

 5 มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
ของสถาบันอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี ้
  - ห้องปฏิบัตกิารวิจัยฯ 
หรือหนว่ยวิจยัฯ หรือศูนย์
เครื่องมอื หรอืศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุน
การวจิัยฯ 
  - ห้องสมุดหรอืแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวจิัยฯ 
  - ส่ิงอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัตกิารวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยฯ  เช่น  
การจดัประชุมวชิาการ 
การจดัแสดงงาน
สร้างสรรค์  การจัดให้มี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีปัจจัย
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ดังนี้ 

คณะฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ 
หรือศูนย์ เครื่องมือ  หรือศูนย์ ให้ คําปรึกษา และ
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

คณะฯ ได้ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1.  มีสํานักงานวิทยาบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นแหล่งค้นคว้าเพื่องานวิจัย เอกสาร  
และตําราต่างๆ   และมีห้องค้นคว้าวิทยานิพนธ์  
(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 (มส. 4.1-5-3) 
คณะมีส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษา

ความปลอดภัยในการวิจัยฯ ดังนี้ 
1. ห้องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ห้อง ซึ่งห้อง 

COMPUTER 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 24 
เครื่อง ห้อง COMPUTER 2  มีเครื่องคอมพิวเตอร์  

มส. 4.1-5-1 รปูถ่าย
สํานักงานวทิยาบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มส. 4.1-5-2 รปูถ่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มส. 4.1-5-3 ห้องสมุด
กฎหมาย, ศูนย ์GIS, 
ห้อง Study สําหรับ
อาจารย์ (ภาพประกอบ) 

มส. 4.1-5-4 ศูนย์
คอมพิวเตอร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

มส. 4.1-5-5 เว็บไซต์คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เชื่อมโยง
ไปยังแหล่งค้นคว้า
งานวิจัย 

มส. 4.1-5-6 วารสารพกิุล 
ของคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส. 
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ศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

จํานวน 30  เครื่อง กล้องถ่ายรูป โปรเจ๊คเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 
เครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร   อํานวย
ความสะดวกในการค้นคว้าและจัดทําเอกสารการวิจัย
ร่วมกัน  (มส. 4.1-5-4) 

2. มีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไปสู่แหล่ง
ค้นคว้างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่างๆ (มส. 4.1-5-
5) 

3.  มีวารสารพิกุลของคณะฯ เพื่อเป็นแหล่ง
เผยแพร่บทความการวิจัย (มส. 4.1-5-6) 

นอกจากน้ีคณะใช้ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือ
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
แหล่งเผยแพร่บทความการวิจยั (มส.4.1-5-9) 

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

คณะได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้  
1. สนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์เข้าร่วม

การอบรมของศูนย์การเรียนรู้การวิจัย ของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (มส. 4.1-5-10)  

2. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานไป
พัฒนาความรู้ ทักษะ โดยการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย  และสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรม
และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และทักษะด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ (มส. 4.1-5-11, 

4.1-1-15) 
มส. 4.1-5-7 เว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเชือ่มโยง
ไปยังแหล่งค้นคว้า
งานวิจัย (สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

มส. 4.1-5-8 เว็บไซต์สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มส. 4.1-5-9 วารสารสัก
ทอง ของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส. 
4.1-1-16) 

มส. 4.1-5-10 แบบสํารวจ
การเข้ารว่มกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรูก้ารวจิัย
แห่งชาต ิ(เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-4-
3) 

มส. 4.1-5-11  การเข้ารว่ม
ประชุม/สัมมนา/อบรม
ด้านการวิจัย  
(ตารางขอ้มูลเพือ่พัฒนา
วิชาการ บันทึก และ
แบบฟอร์ม การเข้ารว่ม
ประชุม) (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
13) 

มส. 4.1-5-12  ตารางการ
เข้ารว่มประชุมสัมมนา/
อบรมเพือ่เพิ่มศักยภาพ
และทักษะด้านการวจิัย
ให้กับอาจารย ์(เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
14) 

มส. 4.1-5-13 บนัทกึขอ้ความ
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มส. 4.1-4-12) 
3. มีบุคลากรภายในคณะที่มีประสบการณ์ด้าน

การวิจัยเป็นพี่เล้ียงนักวิจัยให้กับนักวิจัยหน้าใหม่คอย
เป็นที่ปรึกษาและตรวจแก้ไขโครงร่างงานวิจัยให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน (มส. 4.1-5-13) 

4.  มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ (มส. 4.1-5-14) 
ดังนี้ 

-  นิทรรศการ เพื่องานจิตรกรรมสร้างสรรค์ 
เรื่อง “ภาพคนเหมือนบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร”
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

-  นิทรรศการ “ศิลปะสัญจรสู่ชุมชน” ครั้ง
ที่  4  ระหว่ างวันที่  9 -10 กันยายน  พ .ศ . 2554  
ณ หอประชุม โรงเรียนผดุงปัญญา อําเภอเมือง  
จังหวัดตาก 

-  นิทรรศการ “ศิลปะส่ือสัมพันธภาพไทย-
จีน” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม พ.ศ.
2554 ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สํานักศิลปวัฒนธรรม 
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

- ร่วมจัดนิทรรศการศิลปะ ในงาน“ประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2” 
ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  1 5 -1 7  ม ก ร า ค ม  พ . ศ . 2 5 5 4  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

5.  เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม งาน
สร้างสรรค์ชุดการแสดงระบําชากังราว และระบํา
กล้วยไข่ ในงาน“ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-17 
มกราคม พ.ศ.2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม และเผยแพร่วัฒนธรรม ณ จังหวัดลพบุรี 
ระห ว่ า ง วั นที่  20  กุ มภาพั นธ์  2 554   ใน ง าน 
“เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ ด้วยหลากหลาย
วัฒนธรรม”ของอาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 
และคณะ   

นอกจากน้ียังมีการเผยแพร่วัฒนธรรม
พื้นบ้านนานาชาติในต่างประเทศ 4 ประเทศ ของ
อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษาและคณะ  ดังนี้ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 
2553 

มส. 4.1-5-14 สรุปผล
โครงการงานสรา้งสรรค์
ต่างๆ ของผศ.มยั ตะติยะ

มส. 4.1-5-15 บันทึก
ข้อความขออนุญาตไป
ราชการ/ สรุปผล
กิจกรรมและคําส่ัง
มหาวิทยาลัยให้
ขา้ราชการไปราชการ  
ณ ต่างประเทศ ของ 
อาจารยเ์ยาวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษาและ
คณะ 
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 - ณ วัดพุทธมงคล เมืองอัลบูเดอร์กี้ มลรัฐ 
นิวแม็กชิโก ระหว่างวันที่ 11-24 เมษายน 2553   

- ณ ประเทศตุรกีและประเทศโรมาเนีย 
ระหว่างวันที่ 11-22 เมษายน 2553   

- ณ ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 9-22 
กรกฎาคม 2553 (มส. 4.1-5-15) 

 6 มีการตดิตามและประเมิน 
ผลการสนับสนุนในข้อ 4 
และข้อ  5 อย่างครบถว้น
ทุกประเด็น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ
ดังนี้ 

1 .  มี การติ ดตามการ ใ ช้ งบประมาณและ
ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉล่ีย ( X =3.73) 
(มส. 4.1-6-1,มส. 4.1-6-2)    

2. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
ของคณะ (มส. 4.1-6-2) ดังนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ (โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.68) 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ (โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.77) 

- 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 =3.64) 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ  เช่น  
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) (โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.50)

สรุปภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.60) 

มส. 4.1-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

มส. 4.1-6-2 สรุปผลการ
สํารวจความพงึพอใจใน
การใช้ปัจจัยสนบัสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ และ
การสนับสนุนพนัธกิจ
ด้านการวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
ของคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

 

 7 มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรงุการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการ
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการใช้ปัจจัย
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะฯ โดยมีการนําข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
มาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนตามพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ และนําเสนอผลต่อผู้บริหาร และ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (มส. 
4.1-7-1) 

มส. 4.1-7-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

มส. 4.1-7-2 บันทึกขอเชิญ
เข้ารว่มการอบรมการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  เรื่อง  
การวจิัยเชิงบูรณาการ
แบบองค์รวมรายชื่อ       
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จากข้อเสนอแนะ คณะฯ ได้มีการดําเนินการ 

ดังนี้ 
1. จากข้อเสนอแนะที่ให้เพิ่มการอบรมการทําวิจัย

เชิงคุณภาพ ไม่ควรเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งงานวิจัยเชิงคุณภาพค่อนข้างได้รับการยอมรับ
ในการตีพิมพ์ลงวารสารระดับชาติมากกว่า ดังนั้น คณะฯ 
ได้สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมการวิจัยเชิง
คุณภาพ เรื่อง การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม โดย
เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ คือ ดร.นงนภัส เที่ยงกมล 
ภู่วรัญญู มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่
คณาจารย์ วันที่ 8-9 มีนาคม 2554 (มส. 4.1-7-2) 

2. จากข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ การจัด
กิจกรรมและที่ปรึกษาทําวิจัย นั้น คณะฯ ได้จัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมให้คณาจารย์ ซึ่งเป็นนักวิจัยหน้าใหม่
เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทําวิจัย โดยให้มีส่วนร่วม
ในการทําวิจัยมากขึ้น รวมทั้งจัดให้มีพี่เล้ียงนักวิจัยคอย
ให้คําปรึกษา (มส. 4.1-7-3) และส่งเสริมให้คณาจารย์
เข้าร่วมการอบรมสัมมนาทางด้านงานวิจัย  การ
เผยแพร่ผลงานวิจัย นําเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทุกปีการศึกษา และกระตุ้นให้
คณาจารย์ทําผลงานวิจัยมากขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาเล่ือนขั้นและต่อสัญญาจ้างด้วย 

ผู้ร่วมอบรมการวิจัย 
มส. 4.1-7-3 บันทกึขอ้ความ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2553 และบันทกึ
ข้อความอื่นๆ 

 8 มีระบบและกลไกเพื่อ
สร้างงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพืน้ฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือจาก
สภาพปัญหาของสังคม 
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
สังคม และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ
ดังนี้ 

1 .คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มี
นโยบายและแผนงานด้านการวิจัย โดยการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
และนวัตกรรม บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ของคณะประจําปี พ.ศ.2552-2555  และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553  (มส. 4.1-8-1, มส. 4.1-8-2, มส. 4.1-8-3) 

2.มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจําปี พ.ศ.2553 และ
2554 (มส. 4.1-8-4, มส. 4.1-8-5)  

3. มีการประกาศนโยบายกลยุทธ์มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการวิจัย ของคณะฯ ประจําปี

มส. 4.1-8-1  แผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ของคณะประจาํปี พ.ศ.
2552-2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.4.1-1-1)

มส. 4.1-8-2  แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552-
2555 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส.4.1-1-2) 

มส. 4.1-8-3  แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส.
4.1-1-3)  

มส. 4.1-8-4  คําส่ังคณะ
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งบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 (มส. 4.1-8-6, 
มส. 4.1-8-7) 

4. มีการประกาศ แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ของคณะฯ  พ.ศ.2553 (มส. 4.1-8-8) 

5. จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัยและ
งานสร้ างสรรค์ให้แก่บุคลากรภายในคณะ และ
งบประมาณจัดสรรจากแหล่งทุนต่างๆ ประจําปี
งบประมาณ 2553 และ 2554 (มส. 4.1-8-9, มส. 
4.1-8-10) 

6. มีการแจ้งผลและติดตามโดยการทําประกาศ
และบันทึกแจ้งผู้ที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (มส. 
4.1-8-11) 

7. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ โดยจัดอบรมให้กับ
อาจารย์ในคณะ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553  และ
บุคลากรในคณะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรม
เขียนดีมีสุข : เขียนตําราอย่างมีปัญญาได้อย่างไร ซึ่ง
เป็นกลไกหนึ่งในการเขียนตําราเฉลิมพระเกียรติ 84 
พรรษา      มหาราชา และแนวทางการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการและวิจัย (มส. 4.1-8-12) 

8. คณะมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
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. มีเกียรติบัตรยกย่องผู้มีผลงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2553 (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)   

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่72 / 
2552  เรื่องแตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี 
พ.ศ.2553 ส่ัง ณ วันที่ 
28 ธันวาคม 2552 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส.
4.1-1-4) 

มส. 4.1-8-5 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่38 / 
2553  เรื่องแตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี 
พ.ศ.2554 ส่ัง ณ วันที่ 
23 กรกฎาคม 2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส.
4.1-1-5) 

มส. 4.1-8-6 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมายและ
แผนงานการวจิยั ของ
คณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
15 ตุลาคม 2552 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส.
4.1-1-6) 

มส. 4.1-8-7 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
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สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมายและ
แผนงานการวจิยั ของ
คณะฯ ประจําปี
งบประมาณ2554 ฉบับ
ประกาศ  ณ วันที่ 18 
ตุลาคม 2553 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.4.1-1-7)

มส. 4.1-8-8 ประกาศ 
แนวทางปฏิบัตใินการ
ขอรับทุนอุดหนนุทํางาน
วิจัย งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ปี
พ.ศ. 2553 ฉบับ
ประกาศ  ณ วันที่ 21 
ตุลาคม 2553 (เอกสาร
เดยีวกันกับ มส.4.1-1-8)

มส. 4.1-8-9  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 และประกาศ
พิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัย (เอกสารเดยีวกัน
กับ มส.4.1-1-9) 

มส. 4.1-8-10  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และประกาศ
พิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัย (เอกสารเดยีวกัน
กับ มส.4.1-1-10) 

มส. 4.1-8-11  ประกาศและ
บันทกึแจง้ผล (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.4.1-1-
11) 

มส. 4.1-8-12 สรุปผล
โครงการและบันทกึเชญิ 
เข้ารว่มอบรมการเขยีน
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บทความเพื่อตพีิมพ์ใน
วารสารพกิุล และอบรม
การทําวิจัยในช้ันเรียน 
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 
และคําส่ังมหาวิทยาลัย 
ที่ 143/2554 เรื่อง 
แต่งตัง้คณะกรรมการ
ดําเนนิงาน โครงการ
อบรมเขยีนดีมีสุข : เขยีน
ตําราอย่างมีปัญญาได้
อย่างไร ในวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2554  

     (เอกสารเดยีวกันกับ มส.
4.1-1-12) 

มส. 4.1-8-13 การเข้ารว่ม
ประชุมสัมมนา/อบรม
ด้านการวิจัย  
(ตารางขอ้มูลเพือ่พัฒนา
วิชาการ บันทึก และ
แบบฟอร์ม การเข้ารว่ม
ประชุม) (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.4.1-1-
13) 

มส. 4.1-8-14 ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/สัมมนา/
อบรมเพือ่เพิ่มศักยภาพ
และทักษะด้านการวจิัย
ให้กับอาจารย ์(เอกสาร
เดียวกันกับ มส.4.1-1-
14) 

มส. 4.1-8-15 วารสารพกิุล 
ของคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส.
4.1-1-15) 

มส. 4.1-8-16 วารสารสัก
ทอง ของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส.
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4.1-1-16) 
มส. 4.1-8-17 เกียรติบัตร 

(เอกสารเดยีวกนักับ มส.
4.1-1-17) 

มส. 4.1-8-18 เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(เอกสารเดยีวกนักับ 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  
นางขนิษฐา ศิรริัตน์และคณะ 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180, 089-6425518 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   ogama_kae@hotmail.com 
sirirat_n1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  คณะมีนโยบายด้านการวิจัยที่ชดัเจน 
2.  คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อจดัสรรทุนอุดหนนุการวจิัยอย่างต่อเนื่อง 
3.  คณะมีวารสารพิกุล เป็นเวทีในการเผยแพร่งานวิจัย 
4.  คณะส่งเสริมการจัดอบรมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปอบรม สัมมนา  อย่างตอ่เนือ่ง 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารย์ในคณะทํางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สนับสนุนให้มีการทํางานวิจัยให้มากขึ้น 
2. มีการตดิตามและประเมินผลการทําวจิัยอย่างตอ่เนื่อง  
3. ควรนําเสนอใหส้ถาบันวิจัยจดัเวทีทางด้านสาขาที่เกีย่วขอ้ง กบัศาสตร์มนุษยแ์ละภาษา 
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ตัวบ่งชี้ที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. คณะฯ มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจัย โดย
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัยและนวัตกรรม บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะประจําปี 2552-2555 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ประจําปีงบประมาณ 2552-2555  และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
(มส. 4.2-1-1) 

2. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ
2554 (มส. 4.2-1-2, มส. 4.2-1-3)    

3 .  มีการประกาศนโยบายกลยุทธ์มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการวิจัย ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 และ 2554 (มส. 4.2-1-4, มส. 
4.2-1-5) 

4. มีการประกาศ แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ของคณะฯ  (มส. 4.2-1-6) 

5.  มีการจัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนทุนการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรภายในคณะ และ
งบประมาณจัดสรรจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ประจําปี
งบประมาณ 2553 และ 2554 (มส. 4.1-2-7, มส. 4.2-
1-8) 

6. มีงบประมาณพัฒนาบุคลากรสนับสนุนบุคลากร
ไปร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ (มส. 4.2-1-9,มส. 4.2-1-10) 

7. มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (มส. 4.2-1-
11) 

มส. 4.2-1-1 แผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ของคณะประจาํปี พ.ศ.
2552-2555, แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552-
2555 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 

มส. 4.2-1-2  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่72 / 
2552  เรื่องแตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี 
พ.ศ.2553 ส่ัง ณ วันที่ 
28 ธันวาคม 2552 

มส. 4.2-1-3 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่38 / 
2553  เรื่องแตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี 
พ.ศ.2554 ส่ัง ณ วันที่ 
23 กรกฎาคม 2553 
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8.  คณะมี ว ารสารพิ กุ ล  ที่ ส ามารถ เผยแพร่

ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงาน (มส. 4.2-1-12) 

9. คณะได้นําผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะลง
วารสารสักทองของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวารสารเผยแพร่
ผลงานวิจัย และมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงาน (มส. 
4.2-1-13) 

10. คณะมีเว็บไซต์ของคณะที่สามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้ (มส. 4.2-1-14) 

11. มีการเผยแพร่งานวิจัยบนเว็บไซต์ สํานักวิทย
บริ การและ เทคโนโลยี สารสน เทศ  และ เว็ บ ไซต์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย (มส. 4.2-1-15) 

12. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และเผยแพร่ในต่างประเทศ 
(มส. 4.2-1-16) 

 
มส. 4.2-1-4 ประกาศคณะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมายและ
แผนงานการวจิยั ของ
คณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
15 ตุลาคม 2552  

มส. 4.2-1-5 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมายและ
แผนงานการวจิยั ของ
คณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 
ฉบับประกาศ  ณ วันที่ 
18 ตุลาคม 2553 

มส. 4.2-1-6 ประกาศ 
แนวทางปฏิบัตใินการ
ขอรับทุนอุดหนนุทํางาน
วิจัย งานสร้างสรรค์ และ
ผลงานวิชาการอื่นๆ ปี
พ.ศ. 2553 ฉบับ
ประกาศ  ณ วันที่ 21 
ตุลาคม 2553 

มส. 4.2-1-7  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

มส. 4.2-1-8  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

มส. 4.2-1-9 โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
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ประจําปี 2553 และ 
2554 

มส. 4.2-1-10 การเข้ารว่ม
ประชุมสัมมนา/อบรม
ด้านการวิจัย  (บันทึก 
และแบบฟอร์ม การเข้า
ร่วมประชุม) 

มส. 4.2-1-11 สรุปผล
โครงการและบันทึกขอ
งบประมาณสนบัสนุน 

มส. 4.2-1-12 วารสารพกิุล 
ของคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 4.2-1-13 วารสารสัก
ทอง ของมหาวทิยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร 

มส. 4.2-1-14  เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 4.2-1-15  เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย (สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 

มส. 4.2-1-16 วารสารพกิุล 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 
2553, เว็บไซตค์ณะ 

 2 มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้
เป็นองค์ความรูท้ี่คน
ทั่วไปเข้าใจได ้และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ประจําปี พ.ศ.2553 และ2554 โดย
ทําหน้าที่รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่หรือ
นําไปใช้ประโยชน์ ( มส. 4.2-2-1,มส. 4.2-2-2) 

2. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทําวารสารพิกุล 
ทําหน้าที่รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  เพื่อตีพิมพ์ใน

มส. 4.2-2-1  คําส่ังคณะ 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่72 / 
2552  เรื่องแตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี 
พ.ศ.2553 ส่ัง ณ วันที่ 
28 ธันวาคม 2552 
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วารสารพิกุล คณะฯ (มส. 4.2-2-3, มส. 4.1-2-4) 
3.  มีการดํ า เนินการคัดสรร  วิ เคราะห์  และ

สังเคราะห์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  เพื่อ ใ ช้
ประโยชน์แก่ ชุมชนและสังคม ของอาจารย์ในคณะ เพื่อ
ลงวารสารสักทอง ซึ่งเป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้
ตรวจสอบ (มส. 4.2-2-5) 

4.  มี ก า ร จั ด ทํ า ป ร ะก าศ ผู้ รั บ ทุ น วิ จั ย คณะ 
(มส. 4.2-2-6) 

5. มีการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 
(มส. 4.2-2-7) 

6. คณะฯ มีเว็บไซต์ที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ได้ 

7. มีการเผยแพร่งานวิจัยบนเว็บไซต์ สํานักวิทย
บริ การและ เทคโนโลยี สารสน เทศ  และ เว็ บ ไซต์ 
สถาบันวิจัยพัฒนาของมหาวิทยาลัย (มส. 4.2-2-8) 

(เอกสารเดยีวกนักับ มส.
4.2-1-2) 

มส. 4.2-2-2 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่38 / 
2553  เรื่องแตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ ประจําปี 
พ.ศ.2554 ส่ัง ณ วันที่ 
23 กรกฎาคม 2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส.
4.2-1-3) 

มส. 4.2-2-3 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
902/2553 เรื่อง แต่งตัง้
คณะทาํงานเพือ่
ดําเนินการจัดทาํวารสาร
พิกุล คณะฯ ฉบับ วันที่ 
19 สิงหาคม 2553 

มส. 4.2-2-4 วารสารพกิุล 
ของคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส.
4.2-1-12) 

มส. 4.2-2-5 วารสารสัก
ทอง ของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพขร 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส.
4.2-1-13) 

มส. 4.2-2-6 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และ
ประกาศพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

มส. 4.2-2-7 เว็บไซต์คณะ 
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มส. 4.2-2-8 เวบ็ไซต์

มหาวิทยาลัย (สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา) (เอกสารเดียวกัน
กับ มส.4.2-1-15)  

 3 มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ไดจ้ากขอ้ 2 
สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

       คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  มี การ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์

จุดภาพความร้อนเพ่ือติดตามและเฝ้าระวังไฟป่าใน
ภาคเหนือของประเทศไทย” โดย อาจารย์สุภาสพงษ์  
รู้ทํานอง ลงวารสารพิกุล ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 
หน้า 65-81 (มส. 4.2-3-1) 

2. การเผยแพร่งานวิจัยในแหล่งข้อมูลต่างๆ  
2.1 เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน
ทางด้านการเกษตร จังหวัดกําแพงเพชร โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วินัย บุษบา อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน และ
อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง 

-  แผนที่ฐานข้อมูล GIS 
- กําลังดําเนินการเขียนบทความเพ่ือลง

วารสารสักทอง 
- มอบฐานข้อมูล GIS และแนะนําการใช้

ข้อมูลการวิจัยให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองไม้
กอง 

2.2 เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์พื้นที่
เหมาะสมในการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองในอําเภอเมือง
และอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดย อาจารย์
วัลลภ ทองอ่อน และอาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง 

- แผนที่ฐานข้อมูล GIS 
- วารสารสักทอง ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 

2553 หน้า 87-101 
- มอบฐานข้อมลู GIS และแนะนําการใช้

ข้อมูลการวิจัยให้กับองค์การบรหิารส่วนตําบลไทรงาม 
2.3 เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง ระบบสารสนเทศ

มส. 4.2-3-1. วารสารพกิุล 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 
2553  

มส. 4.2-3-2 หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
งานวิจัยจากหน่วยงาน
ต่างๆ  

มส. 4.2-3-3 วารสารสัก
ทอง (บทความงานวิจัย
ของอาจารย์สุภาสพงษ์ 
รู้ทาํนอง) 

มส. 4.2-3-4 ผลงานวิจัย
ของอาจารย์จาํเนียนนอ้ย 
สิงหะรักษ ์

มส. 4.2-3-5 วารสารสัก
ทอง (บทความงานวิจัย
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์
มัย ตะติยะ) 

มส. 4.2-3-6 วารสารสัก
ทอง (บทความงานวิจัย
ของอาจารย์จาํเนียนนอ้ย 
สิงหะรักษ ์

มส. 4.2-3-7 สรุปผล
โครงการงานสรา้งสรรค์
ของผศ.มยั ตะติยะ และ
สรุปงานสร้างสรรค์ 

มส. 4.2-3-8 บนัทึกขอ
อนุญาตไปราชการ, 
สรุปผลกิจกรรมและ
คําส่ังมหาวิทยาลัยให้
ข้าราชการไปราชการ ณ 
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ภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกอ้อยและ
มันสําปะหลัง พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร โดย อาจารย์
วัลลภ ทองอ่อน อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง และ
อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ 

- แผนที่ฐานข้อมูล GIS 
- กําลังดําเนินการเขียนบทความ 
- มอบฐานข้อมูล GIS และฝึกอบรมการใช้

ข้อมูลการวิจัยให้กับสํานักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดกําแพงเพชร 

2.4 เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์จุด
อันตรายบนถนนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  
โดย อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง ดังนี้ 

- แผนที่ฐานข้อมูล GIS 
- เสนอบทความลงวารสารพิกลุ ปีที่ 8 ฉบับ

ที่ 2 (กําลังดําเนินการ) 
- มอบฐานข้อมูล GIS และแนะนําการใช้

ข้อมูลการวิจัยให้กับตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร, 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กําแพงเพชร และแขวงการทางจังหวัดกําแพงเพชร (มส. 
4.2-3-2, มส. 4.2-3-3)  
           2.5  เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง ศึกษาการนําหลัก
ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครององค์การบริหารส่วน
ตําบล: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ลาด อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร โดย 
อาจารย์จําเนียนน้อย สิงหะรักษ์ มอบข้อมูลให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ลาด อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร (มส. 4.2-3-4) 

3.  มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านวารสารสักทอง 
ซึ่งเป็นวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพร่ใน
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยและมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของสํ านั กวิ ทยบริ การ  คื อ  http://l ibdb.kpru. 
ac.th/serial/search.asp 2 เรื่อง ดังนี้ 

- รายงานวิจั ย  เ รื่ อ ง  วิ เคราะห์ รูปแบบ
ทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดกําแพงเพชรและศึกษาความ
นิยมของผู้สร้างและผู้ชมต่อรูปแบบทัศนศิลป์ร่วมสมัย 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
มัย ตะติยะ (มส. 4.2-3-5) 

- รายงานวิจัย เรื่อง ทัศนคติของประชาชนใน
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ที่มีต่อจริยธรรมของ

ต่างประเทศ ของ
อาจารยเ์ยาวลักษณ์    
ใจวิสุทธิ์หรรษาและคณะ

มส. 4.2-3-9 เว็บไซต์คณะ 
(เอกสารเดยีวกนักับ มส. 
4.2-2-7) 
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นักการเมืองท้องถิ่น โดยอาจารย์จําเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 
(มส. 4.2-3-6) 

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
1. เผยแพร่ผลงานงานสร้างสรรค์จิตรกรรม เรื่อง 

ภาพคนเหมือนบุคลากร  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ (มส. 4.2-3-7) 

-  นิทรรศการเพื่องานจิตรกรรมสร้างสรรค์ เรื่อง 
“ภาพคนเหมือนบุคลากร  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร”ระหว่าง
วันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

-  นิทรรศการ “ศิลปะสัญจรสู่ชุมชน” ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ.2554 ณ หอประชุม 
โรงเรียนผดุงปัญญา อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

-  นิทรรศการ “ศิลปะส่ือสัมพันธภาพไทย-จีน” 
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม พ .ศ .2554  
ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สํานักศิลปวัฒนธรรม และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

- ร่วมจัดนิทรรศการศิลปะ ในงาน“ประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2” ระหว่าง
วันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ.2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

2.  เผยแผร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม งาน
สร้างสรรค์ชุดการแสดงระบําชากังราว และระบํากล้วย
ไข่ ในงาน“ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ.
2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเผยแพร่
วัฒนธรรม ณ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2554  ในงาน “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ ด้วย
หลากหลายวัฒนธรรม”ของอาจารย์ เยาวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษา และคณะ   

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน
นานาชาติในต่างประเทศ 4 ประเทศ ของอาจารย์  
เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา และคณะ  ดังนี้ 

 - ณ วัดพุทธมงคล เมืองอัลบูเดอร์กี้ มลรัฐ 
นิวแม็กชิโก ระหว่างวันที่ 11-24 เมษายน 2553   

- ณ  ประเทศตุรกีและประเทศโรมาเนีย 
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ระหว่างวันที่ 11-22 เมษายน 2553  
- ณ  ประเทศสวี เดน  ระหว่ า งวันที่  9 -22 

กรกฎาคม 2553 (มส. 4.2-3-8) 
นอกจากน้ี คณะฯ ได้นําองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ และจะได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ (มส. 4.2-3-9) 

 4 มีการนําผลงานงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ และมี
การรับรองการใช้
ประโยชน์จรงิจาก
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 
 

มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน (มส. 4.2-4-1) ดังนี้ 
       1. งานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่ อการวางแผนการใ ช้ที่ ดิ นทางด้ าน
การเกษตร จังหวัดกําแพงเพชร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วินัย บุษบา อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน และอาจารย์สุภาสพงษ์ 
รู้ทํานอง  

หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์คือ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองไม้กอง จังหวัดกําแพงเพชร 
2. งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการ
ปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองในอําเภอเมืองและอําเภอไทร
งาม จังหวัดกําแพงเพชร โดย อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน 
และอาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง 

หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์คือ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองไม้กอง จังหวัดกําแพงเพชร 
           3. งานวิจัย เรื่อง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกอ้อยและมัน
สําปะหลัง พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร โดย อาจารย์วัลลภ 
ทองอ่อน อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง และอาจารย์ฤทธิรงค์ 
เกาฏีระ 

หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์คือ สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกําแพงเพชร 
          4. งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์จุดอันตรายบน
ถนนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดย  
อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง  

หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์คือตํารวจภูธร
จังหวัดกําแพงเพชร, สํานักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดกําแพงเพชร และแขวงการทางจังหวัด
กําแพงเพชร 

 5. งานวิจัย เรื่อง ศึกษาการนําหลักทศพิธราชธรรม
มาใช้ในการปกครององค์การบริหารส่วนตําบล: ศึกษา

มส. 4.2-4-1 หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์และ
หนังสือรับรองจาก
หน่วยงาน 

มส. 4.2-4-2 สรุปผลการ
ประเมินการอบรมชุมนุม
นาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา 
สธ., สรุปโครงการและ
คําส่ังมหาวิทยาลัยให้
ข้าราชการไปราชการ ณ 
ต่างประเทศ ของ
อาจารยเ์ยาวลักษณ์    
ใจวิสุทธิ์หรรษาและคณะ
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เฉพาะกรณีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาด 
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร โดย อาจารย์
จําเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 
         6.งานสร้างสรรค์ชุดการแสดงระบําชากังราว 
และการแสดงต่างๆ ในการอบรมชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์ 
จริยศึกษา สธ. จังหวัดกําแพงเพชร วิพิธทัศนา “หลาก
ลีลาประสาศิลป์” ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2554 ณ 
หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ของ
อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา และคณะ 

นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน
นานาชาติในต่างประเทศ 4 ประเทศ ของอาจารย์ 
เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา และคณะ  ดังนี้ 

 - ณ วัดพุทธมงคล เมืองอัลบูเดอร์กี้ มลรัฐ 
นิวแม็กชิโก ระหว่างวันที่ 11-24 เมษายน 2553   

- ณ ประเทศตุรกีและประเทศโรมันเนีย 
ระหว่างวันที่ 11-22 เมษายน 2553   

- ณ ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 9-22 กรกฎาคม 
2553 (มส. 4.2-4-2) 

 5 มีระบบและกลไกเพื่อ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจยัหรอืงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์และดําเนินการ
ตามระบบทีก่ําหนด 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการ ดังนี้ 

มีการจัดทําระบบกลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิ โดยคณะ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
คณาจารย์ในคณะ เข้าร่วมเป็นกรรมการดําเนินการจด
แจ้งลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อ
รวบรวมผลงานของคณาจารย์ดําเนินการจดแจ้งลิขสิทธิ์
ในระดับมหาวิทยาลัย (มส. 4.2-5-1) 

มส. 4.2-5-1 เอกสารการ
คุ้มครองสิทธ ิ

 

 

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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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รายงาน
ผลการดําเนินงาน : 

นางสาวโอกามา จ่าแกะ  
นางขนิษฐา ศิรริัตน์และคณะ 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180, 089-6425518 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :  ogama_kae@hotmail.com, sirirat_n1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อจดัสรรทนุอุดหนุนการวจิัยและงานสร้างสรรค์อย่างตอ่เนื่อง 
2. คณะมีวารสารพิกุล และเวบ็ไซต์เป็นเวทีในการเผยแพร่งานวิจัย 
3. คณะมีการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ใหก้ับหน่วยงานภายนอก 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกบัองค์กรภายนอกให้กว้างขวางในการนําผลงานการวิจัยและงาน 

     สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน ์
 
 
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. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =             =   
58

84.642,346,1  

 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
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2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =                =   
000,25

98.217,23 x 5 

 
  = 4.64 คะแนน 
 
เอกสารหลักฐาน 
มส. 4.3-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2553 
มส. 4.3-0-2 สรุปทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2553 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

15,000 บาท/คน 23,217.98 
บาท/คน 

4.64 คะแนน  20,000 บาท/คน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

15,000 บาท/คน 23,217.98 บาท/คน 4.64 คะแนน  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางขนิษฐา ศิรริัตน ์

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   sirirat_n1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
 
 
 
 
 

    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  จากภายในและภายนอก       x 5 

    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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องค์ประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ1 ข้อ มีการดําเนินการ2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคมและดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากร
สาขาวิชาที่หลากหลายและสามารถสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น จํานวน 10 สาขาวิชา ฉะนั้น 
อัตลักษณ์จุดเน้น จุดเด่น  จึงขึ้นอยู่กับมูลเหตุ ต่าง ๆ 
และความพร้อมในแต่ละสาขาหมุนเวียนไปตามแต่ละ
บริบท  อาจเ น้นด้ านการ เ มืองการปกครอง  2  ปี 
เปล่ียนไปเน้นด้านกฎหมาย 3 ปี เป็นต้น ซึ่งในช่วงนี้ 
อัตลักษณ์ คือ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” โดย
เน้นจุดเด่น 2 ด้าน คือ 

1. ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากคณะมีสาขา
การพัฒนาชุมชน   สารสนเทศศาสตร์  นิติศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษไทย เป็นต้น 

2. ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจาก
คณะมีสาขาวิจิตรศิลป์  ดนตรี นาฏศิลป์ 

คณะฯ มีการวางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์
ของการให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจ
ของคณะฯ โดยให้บริการทางวิชาการในรูปแบบบริการ
ให้แก่สังคมหรือท้องถิ่น (บุคคลภายนอก) และในรูปแบบ
บริการให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน (บุคคลภายใน) 
และบางกิจกรรมสามารถสนองได้ทั้งบุคคลภายนอกและ
ภายในสถาบัน โดยคณะฯ มีระบบและกลไกในการ
ดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ ดังนี้ 

1. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ 
ประจําปี พ.ศ. 2553  ตามความรู้ความสามารถในแต่ละ
สาขาวิชา และพร้อมที่จะอุทิศตนในการทํางาน (มส. 
5.1-1-1) 

2. คณะกรรมการบริการทางวิชาการมีการประชุม
พิจารณาเรื่องสําคัญๆ เช่น ประชุมในเรื่องบริการวิชาการ
โครงการใหญ่และใช้งบประมาณมาก เช่น นิทรรศการ
ทางวิชาการของคณะ ปี 2553 (ใช้งบประมาณปี 2554) 
(มส. 5.1-1-2) 

มส. 5.1-1-1 คําส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการทางวิชาการ 
ประจําปี พ.ศ. 2553 

มส. 5.1-1-2 รายงาน    
การประชุมคณะ        
กรรมการบรกิาร
วิชาการ 

มส. 5.1-1-3 แผนการ    
บริการทางวิชาการ 
พ.ศ. 2552 - 2555  

มส. 5.1-1-4 แผนการ
บริการทางวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 และ 
พ.ศ. 2554  

มส. 5.1-1-5 แผนการ
บริการทางวิชาการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ซึ่งสรุปผล
สํารวจความต้องการ
รับบรกิารวิชาการ
และวิชาชีพ จากชุมชน 
ภาครฐั เอกชนหรือ
หน่วยงานวิชาชพี   

มส. 5.1-1-6  แผนพัฒนา
คุณภาพงานบรกิาร
วิชาการ (PDCA) 

มส. 5.1-1-7 ระเบียบ
อัตราค่าบํารงุการใช้
บริการและรายการที่
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

3. คณะฯ ได้วางแผนการบริการวิชาการ พ.ศ. 
2552 – 2555 (มส. 5.1-1-3) เพื่อให้สอดคล้องแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2552 – 2555 ของคณะ 

4.คณะฯ มีแผนการบริการวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 สู่การปฏิบัติ
ตามกรอบที่กําหนดไว้  (มส. 5.1-1-4) 

5. คณะฯ มีการสํารวจความต้องการจัดกิจกรรม 
“บริการทางวิชาการแก่สังคม” ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 
จากชุมชน  ภาครัฐ  เอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ  ซึ่ง
สรุปผลสํารวจความต้องการตามรายงานไว้ในแผนการ
บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (มส. 
5.1-1-5) 

6.คณะฯ จัดระเบียบหรือเกณฑ์ให้บริการทาง
วิชาการของบุคลากรภายในคณะ  ตามแจ้งอยู่ ใน
ภาคผนวก ของแผนการบริการวิชาการ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 

7.คณะฯ  มีแผนคุณภาพงานบริการวิชาการ 
(PDCA)ที่จัดทําร่วมกับมหาวิทยาลัย(มส. 5.1-1-6) 

8. คณะฯ มีสถานที่หรือแหล่งให้บริการทางวิชาการ
แบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น  ห้องสมุดกฎหมาย 
ศูนย์สารสนเทศศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และมีแหล่งให้บริการทางวิชาการ
แบบคิดค่าใช่จ่ายตามความเหมาะสมแก่หน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก ตามอัตราให้บริการที่กําหนด เช่น 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมพิกุล ห้องประชุม สนง.
คณบดี และห้องอื่นๆ (มส. 5.1-1-7) 

ใช้บรกิาร 

 2 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรยีนการ
สอน 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีโครงการ
บริการทางวิชาการ ตามแผนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 และ 2554 ที่กําหนดไว้  ซึ่งมีโครงการที่บริการ
ให้แก่สังคมหรือท้องถิ่น (บุคคลภายนอก) โดยเฉพาะ
โครงการ “นิทรรศการทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์”  ซึ่งจัดเป็นประจําอย่างต่อเนื่องทุกปี 
โดยนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และสามารถ
บูรณาการกับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ดังต่อไปนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนตามจุดประสงค์รายวิชาที่
กําหนดการบูรณาการงานบริการทางวิชาการไว้ นําผล
การเรียนรู้หรือผลงานที่ได้ทดลองปฏิบัติไปจัดโครงการ
หรือโครงงาน / นิทรรศการ / กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์สู่
ชุมชน  (มส. 5.1-2-1) 

มส. 5.1-2-1  แผนจัดการ
เรียนรู้แต่ละรายวิชา 

มส. 5.1-2-2  รปูเล่ม
รายงานของนักศึกษา
ในแต่ละรายวิชา 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

2. นักศึกษาทํารายงานส่งอาจารย์ประจําวิชา
ตามที่มอบหมายในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริการทาง
วิชาการนั้นๆ  (มส. 5.1-2-2)   

 3 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจยั 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีโครงการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมหรือท้องถิ่น ที่เป็นรูปธรรม
เกี่ยวกับการบูรณาการกับงานวิจัย และงานสร้างสรรค์
จํานวน 2 โครงการ คือ 

1. งานวิจัย เรื่อง วิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ร่วม
สมัยจังหวัดกําแพงเพชร และศึกษาความนิยมของผู้สร้าง
และผู้ชมต่อรูปแบบทัศนศิลป์ร่วมสมัย อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร โดยนําผลงานจัดแสดงนิทรรศการ
เผยแพร่แก่ประชาชน จํานวน 111 ชิ้น แล้วนําผลการ
ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์สู่กระบวนการการวิจัย 
(มส. 5.1-3-1) 

2. งานสร้างสรรค์จิตรกรรม เรื่อง ภาพคนเหมือน
บุ คล าก ร  คณะม นุษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยนําผลงานที่
สร้างสรรค์เป็นที่เรียบร้อย  จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่
แก่ประชาชน จํานวน 59 ชิ้น แล้วนําผลการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์สู่กระบวนการงานสร้างสรรค์ 
และนําผลสรุปไปใช้กับการเรียนการสอนและหน่วยงาน
อื่นต่อไป (มส. 5.1-3-2) 

3.  มีสรุปผลการประเมินการจัดนิทรรศการสู่การ 
บูรณาการกับการวิจัย / งานสร้างสรรค์ โดยปรากฏใน
รายงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในบทอภิปรายผล 
(มส. 5.1-3-1 , มส. 5.1-3-2) 

มส. 5.1-3-1  รายงานการ
วิจัย เรื่อง วิเคราะห์
รูปแบบทัศนศิลป์
ร่วมสมัยจงัหวัด
กําแพงเพชร และ
ศึกษาความนิยมของ
ผู้สร้างและผู้ชมต่อ
รูปแบบทัศนศิลป์
ร่วมสมัย อําเภอเมือง 
จังหวดักําแพงเพชร 

มส. 5.1-3-2  รายงานการ
สร้างสรรค์จิตรกรรม 
เรื่อง ภาพคนเหมือน
บุคลากร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

 

 4 มีการประเมินผลความ 
สําเร็จของการบูรณาการ
งานบรกิารทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรยีนการ
สอนและการวิจยั 

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ มี ก า ร
ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน การวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมประเมิน 
ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ให้บริการ และนักศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
คณะกรรมการบริการวิชากาเป็นผู้สรุปประเมินผล
ความสําเร็จ  ดังนี้ 

1. การประเมินผลความสําเร็จการบูรณาการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน ประเมินโดย คณะกรรมการ
บริการวิชาการ  ซึ่งนําข้อมูลจากแบบสอบถามนักศึกษา 
/ อาจารย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และรายงานของโครงการ 

มส. 5.1-4-1  รายงาน  
ผลการประชุมคณะ 
กรรมการบริการ
วิชาการวิเคราะห์
ประเมินผลสําเรจ็ของ
การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรยีนการ
สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

มส. 5.1-4-2  รายงานผล
การประเมิน
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เข้าวาระประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ  วิเคราะห์
ในภาพรวม และสรุปเป็นรายงาน  (มส. 5.1-4-1) 

2.  การประเมินการบูรณาการเกี่ยวกับการวิจัยและ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์  จ ะป ร ะ เ มิ น ใ น ภ าพ ร ว ม  โ ด ย 
คณะกรรมการบริการวิชาการ  นําข้อมูลจากการรายงาน
ของโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ มาวิเคราะห์ใน
ภาพรวม และสรุปเป็นรายงาน (มส. 5.1-4-2) 

ผลสําเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแกสั่งคม
กับการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

 5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบูรณาการ
งานบรกิารทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรยีนการ
สอนและการวิจยั 

บุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินตาม
เกณฑ์ข้อ 4 นําผลการประเมินมาวิเคราะห์สรุปเพื่อ
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน การวิจัย และงานสร้างสรรค์ โดย
ปรับแผน/โครงการ งบประมาณ และพัฒนากระบวนการ
สร้างงานให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ
ต่อไป โดยจัดทํารายงานสรุป เป็นแนวทาง (มส. 5.1-5-
1) 

มส. 5.1-5-1  รายงาน
สรุปการนําผลการ
ประเมินไปเป็น
แนวทางปรับปรุง
การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียน
การสอนการ วจิัย/
งานสร้างสรรค์ 

 

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 ้: ผศ. มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นายวัชรัศน์ ศรวีิริยะกจิ 
น.ส.วนัสนันท์ นุชนารถ 

โทรศัพท ์: 080 - 0292067 โทรศัพท์ :   

E-mail :  maihuso@homail.com E-mail :   osmobile1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
  1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีสาขาวิชาที่หลากหลายและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการ
ให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ ในรูปแบบบริการให้แก่สังคมหรือท้องถิ่น (บุคคลภายนอก) 
และในรูปแบบบริการให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายใน (บุคคลภายใน)      



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

96

  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรสาขาวิชาที่หลากหลายเพื่อสนองท้องถิ่น จํานวน 10 สาขาวิชา จึง
สามารถกําหนดอัตลักษณ์จุดเน้น จุดเด่น  ไปตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี  ถือว่าเป็นจุดแข็งที่คณะสามารถปรับเปล่ียน
จุดเน้นหมุนเวียนไปตามแต่ละสาขา  เพื่อสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและกระแสของสังคมไทย   
  3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีระบบกลไก  ทําให้เกิดเครือข่าย
ชุมชน  สังคม  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง 
  4. มีการจัดทําแผนเช่ือมโยงและบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ความสําคัญกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งเป็นภารกิจหน่ึงตาม
แผนปฏิบัติงานของคณะฯ  และมีนโยบายให้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนําผลการ
ประเมินที่ได้ไปใช้พิจารณาวางแนวทางการปฏิบัติงานหรือโครงการในปีต่อไป 
  6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพเพียงพอที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  1. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแก้ไขในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทัว่ไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ1 ข้อ มีการดําเนินการ2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการสํารวจความต้องการ
ของชุมชนหรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการ
จัดทาํแผนการบริการทาง
วิชาการตามจดุเน้นของคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สํารวจปัญหา
และความต้องการของชุมชนและสัมพันธ์กับจุดเน้นของ
คณะฯ โดยได้กําหนดพื้นที่เป้าหมายในเขตพื้นที่ลุ่มน้ํา
คลองสวนมาก จัดสํารวจความต้องเม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 
2553 (มส. 5.2-1-1) 

มส. 5.2-1-1 รายงานผล
การสํารวจความ
ต้องการของชุมชนใน
เขตพืน้ที่ลุ่มน้าํคลอง
สวนหมาก 

 

 2 มีความร่วมมือดา้นบริการ
ทางวิชาการเพือ่การเรียนรู้
และเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหนว่ยงานวชิาชีพ 

มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการ (มส. 5.2-2-1)
ดังนี้ 

1. จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
2. จัดการประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตความร่วมมือ 

ดังนี้ จัดทําฐานข้อมูลหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่
มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งข้อมูลเชิงบรรยายและเชิงพื้นที่ และ
จัดทําฐานข้อมูลปฏิทินการเพาะปลูก จํานวนพื้นที่ในการ

มส. 5.2-2-1 หนังสือ
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรกับกลุ่ม
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ปลูกพืช ชนิดของพืชที่ปลูก วิธีการปลูก รวมทั้งปัญหา
และข้อจํากัดต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้
ระบบแผนที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าให้กับ
ชุมชน  

ผู้ใช้น้ํา 

 3 มีการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการ
ให้บรกิารทางวชิาการตอ่
สังคม  

1. จากการนําฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไป
ใช้ทําให้มีการมองปัญหาและ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ทําให้
ลดความขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรนํ้าในพื้นที่ 

2. เกิดการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา เพื่อรักษาและถ่ายทอดให้คงอยู่ พร้อมทั้ง
เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นในการรักษาทรัพยากรนํ้า 

3. เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําทั้งลุ่มน้ําร่วมกัน ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางนํ้า ปลายน้ํา 

(มส. 5.2-3-1) 

มส. 5.2-3-1  รายงาน
การใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ
ด้านระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

 4 มีการนําผลการประเมินใน
ข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือ  กจิกรรมการ
ให้บรกิารทางวชิาการ 

ผลพวงของความร่วมมือได้นํามาจัดทําแผนในการ
จัดการทรัพยากรน้ําร่วมกันของกุล่มผู้ใช้น้ํา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดทําฐานข้อมูลการใช้น้ําสู่
บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเพ่ิมข้อมูลน้ํา 
หน่วยงานที่บันทึกข้อมูลจะจัดส่งกลับมายังคณะผู้วิจัย
และบริการวิชาการ เพื่อน้ํามาวิเคราะห์และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นต่อกันเพื่อให้เกิดการจัดการนํ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรนํ้า จังหวัดกําแพงเพชรต่อไป (มส. 5.2-4-1) 

มส. 5.2-4-1 รายงานการ
นําผลประเมิน
ประโยชนจ์ากการ
ให้บรกิารวชิาการมา
พัฒนากิจกรรม 

 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้
จากการให้บรกิารทาง
วิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

คณะผู้จัดบริการทรัพยากรนํ้าได้มีการถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคคลภายในคณะ ทําให้เกิดโครงงานวิจัยเพื่อ
ต่อยอดพัฒนาหลักสูตรการวิจัยพัฒนาครูด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทําให้ได้รับทุนงานวิจัยจาก สกอ. ประจําปี 2554 
(มส. 5.2-5-1) 

มส. 5.2-5-1 โครงการวิจัย 
เรื่อง การวิจัยพฒันา
ครูด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

 5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

5 ข้อ 3 ข้อ คะแนน 3  
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หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : การนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บรกิารทางวิชาการยัง
ไม่ชัดเจน และการพัฒนาความรู้ที่ไดจ้ากการให้บรกิารทางวชิาการ ตามเกณฑ์ข้อ 4 และขอ้ 5 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ. มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นายวัชรัศน์ ศรวีิริยะกจิ 
นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ 

โทรศัพท ์: 080 - 0292067 โทรศัพท์ :   

E-mail :  maihuso@homail.com E-mail :   osmobile1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่สามารถจัดกิจกรรมให้ประโยชน์แก่ท้องถิ่นได้มาก  
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานภาครัฐ  หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี    
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการสรุปประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ

เพื่อปรับปรุงในการพัฒนาในปีต่อไป  
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเว็บไซต์ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ได้ดีอีกทางหนึ่ง  

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ในรูปแบบที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย    
2. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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องค์ประกอบ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ1 ข้อ มีการดําเนินการ 2 ข้อ มีการดําเนินการ 3 ข้อ มีการดําเนินการ 4 ข้อ มีการดําเนินการ 5 ข้อ

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด ดังนี้ 

1. คณะฯ จัดทําระบบโดยกําหนดแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะด้านจริยธรรม 
คุณธรรมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ  บรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 
ปีของคณะ (มส. 6.1-1-1) 

2. คณะฯ จัดทํากลไกโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อควบคุมและ
ติดตามการดําเนินการตามระบบที่กําหนดไว้ (มส. 6.1-
1-2) 

มส. 6.1-1-1 แผนปฏิบตัิ
ราชการประจําปี 
พ.ศ. 2553 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 6.1-1-2 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
28/2553 เรือ่งแต่งตัง้
คณะ กรรมการกจิการ
นักศึกษาและศิลปะ 
วัฒนธรรมระดับคณะ 

 2 มีการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารงุศิลปและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบูรณา
การงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ในรายวิชาต่าง ๆ 
โดยระบุใน มคอ. 3 นอกจากนี้ คณะฯ ยังจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  

- โครงการอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลป์ 
- โครงการอบรมนาฏศิลป์เบื้องต้นสําหรับบุคคล

ทั่วไปสามารถนําความรู้ทางด้านงานศิลป์/นาฏศิลป์ 
- นิทรรศการศิลปะ เฉลิมพระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (มส. 6.1-2-1 , มส 6.1-2-2) 

มส 6.1-2-1 ตัวอย่าง
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3) ที่
แสดงถึงการบรูณา
การงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรยีนการสอน
และกิจกรรม
นักศึกษา 

มส. 6.1-2-2 สรุปผลการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษานํา
ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้
ในการจัดกิจกรรม 5 
ประเภท 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

100

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 3 มีการเผยแพร่กจิกรรม
หรือการบริการด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มีการ
เผยแพร่และบริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่าน
เว็บไซต์ของคณะ เคเบิ้ลท้องถิ่น มีการจัดขบวนแห่และ
ป้ายเชิญชวนผ่านชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กํ า แ พ ง เ พ ช ร  มี ก า ร จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเป็นการ
บริการวิชาการแก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก  โดยมี
การจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้  

- ราชภัฏลอยกระทง 
- แห่เทียนพรรษา  
- ไหว้คร ู
- นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- การจัดนิทรรศการศิลปะส่ือสัมพันธภาพไทย-จีน 

ครั้งที่ 3 
(มส. 6.1-3-1 - มส. 6.1-3-4) 

มส. 6.1-3-1 หนังสือเชิญ
บุคคลทั่วไปเข้าร่วม
กิจกรรม 

มส. 6.1-3-2 ภาพถ่าย
กิจกรรม 

มส. 6.1-3-3 รายงานสรุป 
ผลโครงการ 

มส. 6.1-3-4 KPRU NEWS 
LETTER ฉบับที่ 2 ปี
ที่ 3 ประจําวันที่ 24-
31 ม.ค. 2554 

 4 มีการประเมินผลความ 
สําเร็จของการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมนกัศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มีการ
ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
โดยผ่านการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
(มคอ. 5) (มส. 6.1-4-1) และรายงานผลการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (มส. 6.1-4-2) 

มส. 6.1-4-1 ตัวอย่าง
รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
รายวิชา (มคอ. 5) 
ในรายวิชาที่แสดงถงึ
การบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรมกับ
การจดัการเรยีนการ
สอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

 มส. 6.1-4-2 รายงานสรุปผล
การจัดกิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรยีนการสอนและ
กิจกรรมนกัศึกษา 

คณาจารย์ ผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนโดย
การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้
นําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน และ
จัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง ปรากฏตามการรายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา (มคอ. 5) (มส. 6.1-5-1)  

มส. 6.1-5-1 ตัวอย่าง
รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
รายวิชา (มคอ. 5) 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.6.1-4-1)  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

นอกจากน้ี คณะฯ ยังมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น การนําข้อเสนอแนะในการจัดนิทรรศการ
วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2552 มาปรับปรุงการดําเนินงานในปี
การศึกษา 2553 เป็นต้น (มส. 6.1-5-2) 

มส. 6.1-5-2 สรุปผลกร
ดําเนินงาน
นิทรรศการวิชาการ 
ประจําปีการศึกษา 
2552 และประจําปี
การศึกษา 2553 

 6 มีการกําหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กําหนด 
และสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้
เป็นที่ยอมรับโดยการส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะ
และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ดังนี้ 

- นักศึกษาโปรแกรมวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
ที่มีความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันวาดภาพระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ หัวข้อ
เมืองไทยน่าอยู่  และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ซึ่ง
จัดโดยบริษัท เอช เอช เค อินเตอร์เทรด จํากัด (มส. 
6.1-6-1) 

- การจัดนิทรรศการศิลปะส่ือสัมพันธภาพไทย-จีน 
ครั้งที่ 3 (มส. 6.1-6-2) 

มส. 6.1-6-1 ภาพการเข้า
ร่วมแขง่ขันวาดภาพ
ระดับอุดมศึกษา
ภาคเหนือ, รางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 3 

มส. 6.1-6-2 ภาพการจัด
นิทรรศการศิลปะส่ือ
สัมพันธภาพไทย-จีน 
ครั้งที่ 3 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5  ข้อ 6  ข้อ คะแนน  5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

5  ข้อ 5  ข้อ คะแนน  5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : เพิ่มกิจกรรมโครงการให้หลากหลาย และครอบคลุมตามสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการทํานุบํารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม และเกณฑ์การประเมิน ข้อ 6 การกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ต้องมกีารกําหนดเกณฑ์พร้อมตัวช้ีวัดในการประเมินให้ชดัเจน 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสาวสุภาวรรณ ศรีไตรรตัน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นายวัชรัศม์ ศรวีิริยะกจิ 
น.ส.วนัสนันท์ นุชนารถ 

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1233 โทรศัพท์ :  055-706555 ต่อ 1169 

E-mail :  s_sritrairat@hotmail.com E-mail :   osmobile1@hotmail.com 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. คณะฯ มีหลักสูตร และรายวิชาที่มีการบูรณาการงานด้านทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ หลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รายวิชาในสาขาวิชาดนตร ีสาขาวิชานาฏศิลป์ 
2. คณะฯ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของคณะไดใ้นหลาย ๆ ช่องทางท้ังดําเนินการเอง

และขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
3. นักศึกษาให้ความร่วมในการดาํเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เปน็อย่างด ี

 
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 สภาสถาบันปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด
ล่วงหน้า 

คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ มี
กรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เป็นกรรมการบริหารภายใน  คณะกรรมการแต่ละชุด
กํากับดูแล และกําหนดนโยบายให้แก่คณะฯ ตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 41 และคณะกรรมการประจําคณะฯ 
มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรว่า
ด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2547 (มส. 7.1-1-
1) รวมทั้งกําหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และบทบาทของคณะกรรมการประจําคณะฯ ตาม
ข้อบังคับและให้มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ล่วงหน้า (มส. 7.1-1-2, มส. 7.1-1-3) 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ 
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติแผน ข้อบังคับ ประกาศ งบประมาณ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาคณะฯ (มส. 7.1-1-4) 

มส. 7.1-1-1 ขอ้บังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. 
2547 

มส. 7.1-1-2 สรุปผล
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของ
คณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์โดยการ
ประเมินตนเอง 

มส. 7.1-1-3 สรุปผลการ
บริหารงาน ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์โดย
คณะกรรมการประจํา
คณะ 

มส. 7.1-1-4 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ และ
คณะกรรมการประจํา
คณะฯ 

 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
กําหนดทิศทางการ
ดําเนินงาน และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงับคุลากร
ทุกระดับมีความ 
สามารถในการวางแผน
กลยุทธ ์มีการนําข้อมูล

ผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกคนมีบทบาทสําคัญและ 
มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา กําหนด
นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเพื่อให้ภารกิจ
ของคณะฯ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยมีส่วนร่วม
ในการจัดทํา ปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนป ฏิบั ติ ก า รป ร ะจํ า ปี ร ะ ดั บ คณะและ ร ะดั บ
มหาวิทยาลัย และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานเป็น

มส. 7.1-2-1 เอกสาร
ประกอบการประชุม 

มส. 7.1-2-2 เว็บไซต์คณะฯ 
และวารสารพิกลุ 

มส. 7.1-2-3 รายงานการ
ประชุมอาจารยค์ณะฯ 

มส. 7.1-2-4 เว็บไซต์คณะฯ 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

104

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัตงิานและ
พัฒนาสถาบัน 

รายบุคคล  (มส. 7.1-2-1) 
มีการจัดประชุมคณาจารย์ เพื่อระดมความคิดจาก

บุคลากรทุกระดับทุกสายงาน เพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาคณะฯ  ส่ง เสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรนําเสนอปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ต่อผู้บริหาร  มีการเผยแพร่ 
ผลการดําเนินงานของคณะฯ สู่สาธารณชนในรูปแบบ
เว็บไซต์  วารสารวิชาการ และเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
เช่น  เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะ วารสารพิกุล (มส. 7.1-2-2) 
และแจ้งในการประชุมอาจารย์คณะ เป็นต้น (มส. 7.1-2-
3) 

มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯ และใช้
ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยช่วยในการตัดสินใจ 
กํากับและติดตามดูแลผลการปฏิบัติงาน เช่น  ฐานข้อมูล
การวิจัย  ฐานข้อมูล FIS และฐานข้อมูล MIS เป็นต้น (มส. 
7.1-2-4) 

และเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 3 ผู้บริหารมีการกาํกับ 
ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถส่ือสารแผนและ
ผลการดําเนินงานของ
สถาบัน  ไปยังบุคลากร
ในสถาบัน 
 

คณะมนุษยศาสตร์ และ สั งคมศาสตร์ มี ก าร
ดําเนินงานดังนี้ 

1. มีการจัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการและสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรใน
คณะฯ ตามภารกิจต่างๆ  ของคณาจารย์  คณะกรรมการ
บริหาร เพื่อแจ้งผลการดําเนินงานและนําเสนอผลการ
ติดตามภารกิจด้านต่างๆ  เช่น ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย  การบริการวิชาการ และด้านอื่นๆ (มส. 7.1-3-1) มี
การติดตามผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย  เช่น การ
ติดตามการใช้งบประมาณ  การจัดทํารายงานผลโครงการ
กิจกรรม การติดตามคํารับรองปฏิบัติการเป็นรายบุคคล 
โดยการแจ้งเป็นบันทึกข้อความ ประกาศ ไปยังบุคลากร
ของคณะฯ และแจ้งในที่ประชุม (มส. 7.1-3-2) 

2. มีประธานโปรแกรมวิชาและคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชา เป็นคณะกรรมการที่ดูแลการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี รวมทั้งเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินงานทางวิชาการให้กับคณะ 

3. ด้านบริการวิชาการ มีการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากโปรแกรมวิชา และหัวหน้า

มส. 7.1-3-1  
    - รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา
คณะ  
-  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ  

     - รายงานการประชุม
อาจารย์คณะฯ 

     (เอกสารเดยีวกันกับ 
มส. 7.1-1-4, มส.7.1-
2-3) 

มส. 7.1-3-2  
    - บันทึกข้อความ  
    - ประกาศ 
    - สรุปผลโครงการต่างๆ 
    - สรุปผลการติดตาม

และประเมินผล
โครงการ ประจาํปี 
งบประมาณ 2553 รอบ 
6 เดือน และรอบ 12 
เดือน 

     - รายงานผลการปฏิบัติ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) หัวหน้าศูนย์
ส่ ง เสริ มและพัฒนา เครื อข่ าย ชุมชนท้องถิ่ นด้ าน
ประชาธิปไตย และหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์คณะฯ
รับผิดชอบดูแลการให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล และ
หน่วยงานต่างๆ  (มส. 7.1-3-3) 

4. ด้ านกิ จการ นัก ศึกษาและการทํ านุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษารับผิดชอบดูแล  (มส. 7.1-3-4)   

5. ด้ า น ก า รป ร ะ กั น คุณภ าพก า ร ศึ กษ า  มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ 
และคณะกรรมการโปรแกรมวิชาประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชากับระดับ
คณะฯ (มส. 7.1-3-5) 

6. ด้านการสนับสนุนงานวิจัย คณะฯ มีการ
สนับสนุนทุนวิจัย และส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนา และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (มส. 7.1-3-6) 

 

ตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
2553 

มส. 7.1-3-3 สรุปผล
โครงการนิทรรศการ
วิชาการคณะ ฯ  

มส. 7.1-3-4  คําส่ังคณะฯ 
ที่ 28/2553 เรือ่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านกิจการนักศึกษา
และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ลงวันที่ 
15 มถิุนายน 2553 

มส. 7.1-3-5 คําส่ังแต่งตัง้
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่ 
29/2553  ประจําปี
การศึกษา 2553 ลง
วันที่  21  มิถุนายน  
2553 และคําส่ัง 
(เพิ่มเติม) ที่ 79/2553 
ลงวันที่  30  ธนัวาคม 
2553 

มส. 7.1-3-6  
    - ประกาศให้ทุนอุดหนุน

การวจิัยของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย 

     - การเข้ารว่ม
ประชุมสัมมนา/อบรม
ด้านการวิจัย  
(ตารางขอ้มูลเพือ่
พัฒนาวิชาการ บันทึก 
และแบบฟอร์ม การเข้า
ร่วมประชุม)  

     - ตารางการเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา/อบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย
ให้กับอาจารย ์
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 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในสถาบันมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กําหนด
โครงสร้างการบริหารงานทั้งในระดับคณะ  โปรแกรม
วิชา เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารและการกํากับ 
ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  มีการ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 
เช่น มอบหมายอํานาจหน้าที่ ให้รองคณบดี ปฏิบัติ
ราชการแทนในเรื่องต่างๆ ตาม ภาระงานของรองคณบดี
แต่ละฝ่าย  มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้ประธานโปรแกรม
วิชาในการบริหารงบประมาณและการบริหารจัดการ
จัดการเรียนการสอนและหลักสูตร การพัฒนานักศึกษา 
โดยใช้หลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ไปสู่โปรแกรมวิชาโดยอิงตามภารกิจเพื่อให้โปรแกรมวิชา
สามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ตนเองได้รับอย่างมี
อิสระ (มส. 7.1-4-1) 

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ อาทิเช่น 

1. การเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน
ในการบริหารงานคณะโดยคณะ มีการประชุมทบทวน
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตริาชการประจําปี ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน (มส. 7.1-4-2) 

2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับคณะ 
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น และ
ยอมรับแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ในการบริหารงานร่วมกัน 
(มส. 7.1-4-3) 

3. คณะฯ ยึดหลักการกระจายอํานาจในการ
บริหารงาน ตลอดจนการตัดสินใจตามโครงสร้างของ
องค์กรโดยในการพิจารณาความดี ความชอบ (การเล่ือน
ขั้นเงินเดือน) คณะกรรมการบริหารของคณะฯ จะเป็นผู้
พิ จ ารณา  ผู้ ที่ สมควร ได้ รั บการพิ จ ารณาความ ดี  
ความชอบ  ของบุคลากรในคณะฯ  และนํ า เสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการต่อไป (มส. 7.1-4-4) 

นอกจากนั้น  คณะฯ มีอํานาจในการกําหนด
คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ 
อาจารย์ประจํา  ลูกจ้างช่ัวคราว ของคณะฯ เพื่อให้งาน
การเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือก  
สรรหาให้ตลอดจนพิจารณาการต่อหรือเลิกสัญญาจ้าง
ของลูกจ้างชั่วคราวที่สังกัดหน่วยงาน (มส. 7.1-4-5) 

มส. 7.1-4-1 โครงสร้าง
การบริหารงานใน
องค์กร, บทบาทหน้าที่
ของประธานโปรแกรม
วิชา,คําส่ังมอบหมาย
อํานาจหน้าทีใ่หร้อง
คณบดี 

มส. 7.1-4-2 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรที่ 
335/2554 เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ “การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีสู่การพฒันา
มหาวิทยาลัยเพือ่
คุณภาพตาม
มาตรฐาน”, แผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ และเอกสาร
ประกอบการประชุม ใน
วันที่ 17-22 เมษายน 
2554 

มส. 7.1-4-3  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 7.1-1-
4) 

มส. 7.1-4-4 ขอ้มูลการ
พิจารณาเพื่อเล่ือนขั้น
เงินเดอืน 

มส. 7.1-4-5 เอกสาร
กําหนดคุณสมบตัิของ
บุคลากรของหน่วยงาน
และการแจ้งความ
ประสงค์ในการต่อหรอื
เลิกสัญญาจ้าง 
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4. คณะฯ มอบหมายอํานาจในการบริหารงาน ส่ัง
การในงานที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่ รองคณบดี (มส. 7.1-4-6) 
เช่น การบริหารงานพัสดุ  (การจัดซื้อ - จัดจ้าง) มีการ
ดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีผู้อนุมัติตามระดับขั้น  
มีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (โดยฝ่ายพัสดุ) และเมื่อส้ิน
ปีงบประมาณ มีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการ นําเสนอคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน
ในปีถัดไป 

5. คณะฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร  

-  การให้โอกาสแก่บุคลากรในการได้ศึกษา 
ดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (มส. 7.1-4-7) 

- จัดให้มีการนํา เสนอนวัตกรรม  (Good 
practice) ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา (มส. 
7.1-4-8) 

6. คณะฯ  มีระบบส่ือสาร  2 ทาง  เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอัน
จะทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เช่น 
โทรศัพท์ภายในสายตรงของผู้บริหาร ส่ือสาร และผ่าน
ทางเว็บไซต์คณะฯ (มส.7.1-4-9) 

7. คณะฯ ให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการประเมินภาวะผู้นําตามการรับรู้
ของบุคลากรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ศึกษาเฉพาะกรณีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (มส. 
7.1-4-10) 

มส. 7.1-4-6 คําส่ัง
มอบหมายอํานาจ
หน้าที่ของรองคณบด ี

มส. 7.1-4-7 บนัทึกขอ
อนุญาตไปราชการ และ
คําส่ังไปศึกษาดงูาน
ต่างประเทศ  

มส. 7.1-4-8 สรุปรายงาน
โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา : 
กิจกรรมนําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good  
practice)  หรอื
นวัตกรรม ระดบั
หน่วยงาน ในวนัพุธที่ 
30  มีนาคม  2554  
และบันทึกข้อความเชิญ
เข้ารว่มกิจกรรม ใน
วันที่ 20 พ.ค. 2554 

มส. 7.1-4-9 โทรศัพท์สาย
ตรง และเว็บไซต์คณะ 

มส. 7.1-4-10 รายงานการ
วิจัยภาวะผู้นําตามการ
รับรูข้องบุคลากรและ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
ศึกษาเฉพาะกรณีคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงานเพื่อให้
สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ   
 

ผู้บริหารมีการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ สาระสําคัญที่
ได้รับมาจากที่ประชุมในระดับสูง ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.)  ตลอดจนการประชุมเชิงวิชาการที่หน่วยงานอื่นๆ 
จัดขึ้นและนําความรู้ที่ ได้รับมาถ่ายทอดในที่ประชุม
คณาจารย์และคณะกรรมการในระดับคณะฯ ได้ทราบและ
แนะนําวิธีปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (มส. 7.1-5-1) 

มส. 7.1-5-1 บนัทึกขอ
ความแจ้งคณาจารย์ใน
คณะ  

มส. 7.1-5-2  บันทึกขอ
อนุญาตลาศึกษาต่อ  

มส. 7.1-5-3 บนัทึกขอ
อนุญาตไปราชการ และ
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 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโดย ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายผู้สอนและสาย
สนับสนุนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้นโดยไม่
กระทบกับงานประจําที่ทํา (มส. 7.1-5-2) 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม เสนอผลงาน
ทางวิชาการ  ฝึกอบรม  สัมมนา  ดูงาน  ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และทักษะตลอดจนพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ที่
เป็นประโยชน์ต่อภารกิจในด้านต่างๆ ของคณะฯ (มส. 
7.1-5-3) 

เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการวิจัย 
โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย (มส. 7.1-5-4) 

เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการการ
จัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา : 
กิ จ ก ร รมนํ า เ สนอผลกา รป ฏิบั ติ ก า รที่ ดี  ( Good  
practice) หรือนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน ในวันพุธที่ 
30  มีนาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ส่งผลงาน
ทั้งส้ิน 21 ผลงาน เป็นงานด้านการเรียน  การสอน 
จํานวน 5 ผลงาน และด้านการพัฒนางาน จํานวน 16  
ผลงาน โดยคณะฯ ได้ ส่งผลงาน 2 ผลงาน ในการเข้า
ร่วมคือ 1) คู่มือรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สําหรับบุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์ประจําตามสัญญา
จ้าง)  ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และ 2) ส่ือการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ของ อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา (มส. 7.1-5-
5)  และนําเสนอเป็นโปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ในการประชุมเชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร  ฯ  เ มื่ อ วั น ที่  17-23 เ ม ษ า ยน  2554  
ณ อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ (มส. 7.1-5-6) และ
โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา: กิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติการที่ดี 
(Good  practice)  หรือนวัตกรรม โดยการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ในวันศุกร์ที่ 20 
พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (ใหม่) ชั้น 2 (มส. 7.1-5-7) 

ตารางสรุปการเข้าร่วม
การประชุม อบรม 
สัมมนา 

มส. 7.1-5-4 บนัทึกเชญิ
และแฟ้มเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มส. 7.1-5-5 สรุปรายงาน
โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  : 
กิจกรรมนําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good  
practice)  หรอื
นวัตกรรม ระดบั
หน่วยงาน ในวนัพุธที่ 
30  มีนาคม  2554  
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 7.1-4-8) 

มส. 7.1-5-6 เอกสาร
ประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯ เมื่อวันที่ 
17-23 เมษายน 2554 
ณ จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ ์
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 7.1-4-2) 

มส. 7.1-5-7 บนัทึก
ข้อความเชิญเขา้ร่วม
กิจกรรม 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล  
โดยคํานึงถงึประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 

ผู้บริหาร (คณบดี และรองคณบดี) บริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาลได้ครบถ้วนทั้ง 10 หลัก โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ดังนี้ (มส. 7.1-6-1) 

1. หลักประสิทธิผล 
2. หลักประสิทธิภาพ 
3. หลักการตอบสนอง 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 
5. หลักความโปร่งใส 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
7. หลักการกระจายอํานาจ 
8. หลักนิติธรรม 
9. หลักความเสมอภาค 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
รายละเอียดข้างต้นตามเอกสารประกอบการ

รายงานผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก 

มส. 7.1-6-1 ผลการ
ดําเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 10 หลัก 

 7 สภาสถาบันประเมินผล
การบริหารงานของ
สถาบันและผู้บริหารนํา
ผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบรหิารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของคณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1. ประเมินตามมาตราที่ 18 ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2553 และรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554  โดยมีผลการประเมินครั้งนี้ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยผู้บริหารได้นําข้อเสนอแนะ
และข้อควรปรับปรุงจากการประเมินในปีที่ ผ่านมา 
พัฒนาการบริหารงานต่างๆ และมีการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ (มส. 
7.1-7-1, มส. 7.1-7-2) 

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตําแหน่งประเภท
ผู้บริหารปีการศึกษา 2553 (ตามตัวบ่งชี้ที่ 13 ของสมศ.) 
ในวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2554 ซึ่งประเมินในประเด็น
สําคัญ 3 เรื่อง คือ ด้านคุณภาพการบริหารงานตาม
นโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ด้านประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และด้านความสามารถใน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 คะแนน โดยจะนําผล
การประเมินมาปรับการดําเนินงานตามข้อเสอนแนะของ
คณะกรรมการต่อไป (มส. 7.1-7-3) 

มส. 7.1-7-1 รายงานผล
การตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ตาม พรบ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. 
2547 

มส. 7.1-7-2 ตาราง
รายงานผลการ
ดําเนนิงานตาม
ข้อเสนอแนะ การ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย และ
ผู้บริหารมหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

มส. 7.1-7-3 ผลการ
ประเมินผู้บริหารตาม
ตัวบ่งชีท้ี่ 13 (สมศ.) 
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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 ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นางขนิษฐา ศิรริัตน ์

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :   

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   sirirat_n1@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็  

1. ผู้บรหิารคณะบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างเครง่ครัด 
         2. คณะฯ จัดให้มีการประเมินตนเองตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะฯ  

3. คณะฯ มีการดําเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร 
4. คณะฯ มีนโยบายให้ความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรทุกปีงบประมาณ  
5.  คณะฯ ได้นําความคิดเห็นของบุคคลภายนอกรวมถงึผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
6. คณะฯ มีระบบการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัตริาชการที่ชัดเจน 
7. คณาจารยข์องคณะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของคณะ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
        - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
        - 
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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 มีการกําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของ
การจดัการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้าน
การวจิัย 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. แต่ ง ตั้ ง คณ ะก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Management) ตามคําส่ังคณะฯ ที่ 37/ 
2553 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (มส. 7.2-1-1) 

ก่อนทําแผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ได้มีการประเมินแผนการจัดการความรู้ 
ปีการศึกษา 2552 ทบทวนแผนการจัดการความรู้กับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 - 23  เดือน
เมษายน  2553  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน 
พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อนําไปปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู้ ของ ปีการ ศึกษา  2553 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อระบุประเด็นให้
ครอบคลุมด้านการผลิตบัณฑิต และด้านงานวิจัย 
จากน้ันคณะฯ มีการกําหนดการจัดการความรู้เรื่องการ
เรียนการสอนที่ เน้น ผู้ เรียนเป็นสํา คัญ  ในวันที่  1 
มิถุนายน 2553 และได้จัดการประชุมทบทวนการ
จัดการความรู้ (KM Action Plan) การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  และงานวิจัย ในวันพุธที่ 

มส. 7.2-1-1 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์               
ที่ 37 / 2553             
เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้  ลงวันที ่10 
สิงหาคม พ.ศ. 2553 

มส. 7.2-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ (KM) 

มส. 7.2-1-3 แผนการ
จัดการความรู้  เรื่อง 
การจดัการเรยีนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สําคัญ ประจําปี
การศึกษา 2553 

มส. 7.2-1-4 แผนการ
จัดการความรู้ เรื่อง องค์
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

10 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 16.00 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมพิกุล 3208 (มส. 7.2-1-2) 

2 .  จั ด ทํ า แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  เ รื่ อ ง 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (มส. 
7.2-1-3) และแผนการจัดการความรู้ เรื่อง องค์ความรู้
ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (มส. 7.2-1-4) 

ความรู้ด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

 2 กําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้าน
การวจิัยอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรูท้ี่กําหนด    
ในข้อ 1 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดําเนินการ 
ดังนี้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ระบุกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญคือ บุคลากรสายผู้สอน 
จํานวน 32 คน และองค์ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยไว้ในแผนการจัดการความรู้ คือ นักวิจัย 
อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง และบุคลากรที่สนใจ 
(มส. 7.2-2-1) 

คณะฯ ได้จัดประชุมช้ีแจงนโยบายการจัดการ
ความรู้ด้านเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อ
เป็นการซักซ้อมความเข้าใจให้กับคณาจารย์ภายในคณะ 
และเป็นการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ โดยคณะฯ ได้จัด
อบรมการสอนที่ เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญ ในวันที่ 1 
มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง
ปร ะชุ มพิ กุ ล  ( 3 2 08 )  คณะม นุษยศาสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (มส. 7.2-2-2, มส. 7.2-2-3) 

มส. 7.2-2-1 แผนการ
จัดการความรู ้

มส. 7.2-2-2  รายงานผล
การอบรม เรื่อง การ
สร้างส่ือและนวัตกรรม
การเรียนการสอน 
หลักสูตร “Adobe 
captivate” 

มส. 7.2-2-3 รายงานผล
การประชุมคณาจารย์
เพื่อทําความเขา้ใจ
เป้าหมายของการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาอุดมศึกษา 
และการอบรมการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 3 มีการแบ่งปันและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ความรู ้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit  
knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรูท้ี่กําหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด 
 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ปี 2553 ของ
คณาจารย์ในคณะภายหลังการอบรมเรื่องการจัดการ
ความรู้ให้ระบบ เรื่อง การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญเรียบร้อยแล้วนั้น  คณะฯ  ได้วางนโยบายให้
คณาจารย์ภายในคณะจัดทําแฟ้มรวบรวม เอกสาร
เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่ง
เป็นการประมวลและกล่ันกรองความรู้จากการอบรม 
และเป็นนําเอาความรู้ที่ได้รับมาใช้จริง ซึ่งปรากฏว่ามี
คณาจารย์ในคณะได้จัดทําแฟ้มการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ จํานวนร้อยละ 76 ของคณาจารย์
ประจํ า  และมีการบันทึก เรื่ อง เ ล่าประสบการณ์
ความสําเร็จของผู้มีประสบการณ์ตรงทั้งการเรียนการ
สอนและงานวิจัย และสกัดความสําเร็จ (องค์ความรู้) 
เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับวิธการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (มส. 7.2-3-1) 

มส 7.2-3-1 แฟ้มรวบรวม 
เอกสารประกอบตัวบ่งชี้
ที่ 17 ประสิทธภิาพของ
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ปี 2553 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 7.2-3-2 เว็บไซต์
เผยแพร่รายงานการวจิัย
ในชั้นเรยีน และรายงาน
วิจัยพัฒนาท้องถิ่น  

 มส. 7.2-3-3 ภาพถ่ายห้อง
สนทนาวิชาการ 

มส. 7.2-3-4 รายงาน
สรุปผลโครงการจัดการ
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การเข้าถึงความรู้ โดยการจัดทําฐานข้อมูลในการ
จัดการความรู้ออกเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลายที่
กล่าวมาซ่ึงผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าถึงความรู้ได้
โดยสะดวก 

1. คณาจารย์ในคณะสามารถเข้าถึงความรู้  ใน
ประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น โดยสืบค้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
(มส. 7.2-3-2) 

2. คณะฯ ได้จัดทําห้องสนทนาวิชาการ  เพื่อ
สนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะสามารถเข้าถึงความรู้ใน
ประเด็นการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 1 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ข้างห้อง
สํ านั ก ง านคณบดี )  โ ด ยคณาจ า รย์ ส า ม า รถ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 เครื่อง เพื่อค้นคว้าข้อมูลผ่าน
ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ และค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ 
ตํารา วารสารทางวิชาการ เป็นต้น  (มส. 7.2-3-3) 

กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- มีการจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียน

เรียนรู้โดยเชิญบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
มาถ่ายทอดความรู้  ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ รวมทั้งให้
แนวปฏิบัติที่ดี ทั้งภายในคณะ ภายในมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

คณะฯ  ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ แบ่ ง ปั น  และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยจัดให้มีการเสวนาวิชาการและ
นําเสนอองค์ความรู้การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ (มส. 7.2-3-4) และองค์ความรู้ด้าน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (มส. 7.2-3-5)  ของ
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 
31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้อง 3208 อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การเผยแพร่นวัตกรรม /แนวปฏิบัติที่ดี 
1. คณะฯ ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยสํานัก

ประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1.1 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติการ
ที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน 
ใ น วั นพุ ธ ที่  3 0  มี น าคม  2 5 5 4  ณ  หอประ ชุ ม

ความรู้ “เทคนคิการ
จัดการเรยีนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ” 

มส. 7.2-3-5 รายงาน
สรุปผลโครงการจัดการ
ความรู้ “องค์ความรู้
ด้านการเขียนขอ้เสนอ
โครงการวิจัย” 

มส. 7.2-3-6 สรุปรายงาน
โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  : 
กิจกรรมนําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good  
practice)  หรอื
นวัตกรรม ระดบั
หน่วยงาน ในวนัพุธที่ 
30  มีนาคม  2554   

มส. 7.2-3-7 เอกสาร
ประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯ เมื่อวันที่ 
19-23เมษายน 2553 ณ 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  

มส. 7.2-3-8 บนัทึก
ข้อความเชิญเขา้ร่วม
กิจกรรม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานมาทั้งส้ิน 21 ผลงาน เป็นงาน
ด้านการเรียน  การสอน จํานวน 5 ผลงาน และด้าน
การพัฒนางาน จํานวน 16 ผลงาน โดยคณะฯ ได้ ส่งผล
งาน 2 ผลงานในการเข้าร่วมคือ 1.คู่มือรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรสายผู้สอน 
(อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง ) ของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.ส่ือการเรียนการสอน
ในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของ อาจารย์อิฏฐารมณ์  
มิตสุวรรณ สิงหรา (มส. 7.2-3-6) และนําเสนอเป็น
โปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 
19-23 เมษายน 2554 ณ อําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (มส. 7.2-3-7) 

1.2 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติการ
ที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม โดยการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ในวันศุกร์ที่ 
20 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร (ใหม่) ชั้น 2 (มส. 7.2-3-8) 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรูท้ี่กําหนด
ในข้อ 1 ทั้งที่มอียู่ในตวั
บุคคลและแหล่งเรยีนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาพัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit 
knowledge) 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวบรวม
ความรู้จากการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) เช่น การนําเสนอส่ือการ
เรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของอาจารย์
อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา (มส. 7.2-4-1, มส. 7.2-
4-2) และแนวทางการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อให้รับ
ทุนสนับสนุน (มส. 7.2-4-3) เช่น ตัวอย่างการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ประสบความสําเร็จ อาทิ 1) 
โครงการสร้างโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุทธิเมธ, 
อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ, อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด  
2) โครงการวิจัยพัฒนาครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย 
อาจารย์โอกามา จ่าแกะ  3) โครงการบูรณาการวิจัย
จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมฯ โดย อาจารย์  
สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง  

มส. 7.2-4-1 สรุปรายงาน   
โครงการการจัดการ 
ความรู้ด้านการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา : 
กิจกรรมนําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good 
practice) หรือ
นวัตกรรม ระดบั
หน่วยงาน วันพธุที่ 30 
มีนาคม 2554 และ
เอกสารประกอบ 

มส. 7.2-4-2  กิจกรรมการ
จัดการเรยีนรูท้ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มส. 7.2-4-3 แนวทางการ
เขียนโครงร่างวจิัยทีท่ํา
ให้ไดร้ับทุนวจิัย 
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 5 มีการนําความรูท้ี่ได้จาก
การจดัการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจบุันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อกัษร 
(explicit knowledge) 
และจากความรู ้ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตร 
(tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัตงิานจรงิ 

จากการจัดทําแผนการจัดการความรู้ เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในปี
การศึกษา 2553 และการจัดการความรู้ เรื่ององค์
ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (มส. 7.2-
5-1) คณะฯ ได้นําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีการศึกษาที่ผ่านมา และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยปรับแผนการจัดการเรียนรู้ หรือ 
มคอ.3 (มส. 7.2-5-2)  และสื่อการเรียนการสอนใน
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของอาจารย์อิฏฐารมณ์ มิต
สุวรรณ สิงหรา ได้เข้าร่วมนําเสนอผลงานในโครงการ
การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา : 
กิ จกรรมนํ า เ สนอผลการป ฏิบั ติ ก ารที่ ดี  (Good  
Practice) หรือนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน ในวันพุธที่ 
30  มีนาคม  2554 ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  (มส. 7.2-5-3) ส่วนการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอุดศึกษา มี
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ส่ง Concept 
Paper ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน จํานวน 3 กลุ่มเรื่อง 
คือ 1) โครงการสร้างโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุทธิเมธ, 
อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ, อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด 
2) โครงการวิจัยพัฒนาครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ 
อาจารย์โอกามา จ่าแกะ 3) โครงการบูรณาการวิจัยจาก
ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมฯ ของ อาจารย์สุภาสพงษ์  
รู้ทํานอง (มส. 7.2-5-4) 

นอกจากน้ี คณะฯ  ยังได้จัดทําแผนการจัดการ
ความรู้  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญประจําปีการศึกษา 2554 โดยถือให้เป็นกระบวนงาน
ปกติซึ่งต้องจัดทําเป็นประจําทุกปีการศึกษาอีกด้วย  
(มส. 7.2-5-5) 

มส. 7.2-5-1 สรุปผลการ
ประเมินความสําเร็จ
แผนการจัดการความรู้ 
2553 

มส. 7.2-5-2  แผนการสอน 
มคอ.3 

มส. 7.2-5-3  ไวนิลการ
นําเสนอผลงานธุรกจิ 
ของอาจารย์อิฏฐารมณ์ 
มิตสุวรรณ สิงหรา 

มส. 7.2-5-4 ผลการ
ประกาศโครงการวิจัย
ร่วมเชิงบูรณาการ 

มส. 7.2-5-5 แผนการ
จัดการความรู้ เรื่อง การ
จัดการความรูก้ารเรยีน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ประจําปี
การศึกษา 2554  

 

 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นางสาวโอกามา จ่าแกะ 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  055-706555 ต่อ 1136 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   ogama_kae@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะฯ มีการจดัแผนการจัดการความรู้และจัดกจิกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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) 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้แผน
ระบบสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยบุคลากร
ของคณะได้มี ส่ วนร่ วม ในการจัดทํ าแผนระบบ
สารสนเทศ (มส. 7.3-1-1) โดยบุคลากรของคณะฯ 
เข้าร่วมประชุมจัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 
ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทาง
ร่วมกันในการกําหนดระบบสารสนเทศที่จะนํามาใช้ใน
การบริหารจัดการและการตัดสินใจ ในวันที่ 3,10 
พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมดอกสัก สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส. 7.3-1-2, มส.
7.3-1-3, มส. 7.3-1-4) 

มส. 7.3-1-1 คําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ (อ้างองิมาจาก 
มหาวิทยาลัย) 

มส.7.3-1-2 บนัทึกข้อความ 
เชิญประชุมจัดทํา
แผนพัฒนาระบบ)
สารสนเทศฯ ลงวันที่ 8 
ก.ค. 2552 (อ้างอิงมา
จาก มหาวทิยาลัย) 

มส.7.3-1-3 รายงานการ
ประชุมจัดทําแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศฯ ครั้ง
ที่ 1/2552) (อ้างอิงมา
จาก มหาวทิยาลัย) 

 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นําผลการ มส. 7.3-2-1 http://huso. 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การบริหารและการ
ตัดสินใจตามพนัธกิจของ
สถาบัน โดยอยา่งน้อย
ต้องครอบคลุมการ
จัดการเรยีนการสอน 
การวจิัย การบรหิาร
จัดการ และการเงิน และ
สามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 
 

ประชุมการจัดทําแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ไป
พัฒนาระบบสารสนเทศฯ โดยครอบคลุม  การจัดการ
เรียนการสอน  การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน โดยมีระบบสารสนเทศ (มส. 7.3-2-1) ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
- ทะเบียนนักศึกษา 
- หลักสูตร 
- วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 
- การประเมินการสอนระดับคณะ 
- แผนการสอน 
- ประเมินความพึงพอใจของระบบ 

2. ด้านการวิจัย ประกอบดว้ย 
- ทุนวิจัย/ ติดตามความก้าวหน้าวิจัย 
- การตพีิมพ์เผยแพร ่
- ประเมินความพึงพอใจของระบบ 

3. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
- บุคลากร 
- สารสนเทศบุคลากรเกษียณตามระยะเวลา
- การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
- การมา ลา ขาดราชการ 
- การพัฒนาบุคลากร 
- แผนงาน/ โครงการ 
- การประเมินความพึงพอใจของระบบ 

4. ด้านการเงิน ประกอบดว้ย 
- งบการเงินตามไตรมาศ 
- สารสนเทศงบประมาณตามแผนงาน โครงการ 
- สารสนเทศการยืมคืน 
- การประเมินความพึงพอใจของระบบ 

kpru.ac.th 

 3 มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดทํา
แบบประเมินสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ ของทุกระบบสารสนเทศใน
รูปแบบเว็บไซต์ โดยมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ประเมิน
ความพึงพอใจของการใช้ระบบสารสนเทศฯ ทุกครั้ง 
(มส. 7.3-3-1) 

มส. 7.3-3-1 http://huso. 
kpru.ac.th 

 4 มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรงุระบบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําผล
การประเมินในแต่ละด้าน รวมทั้งข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของคณะ (มส. 7.3-4-1, 
มส. 7.3-4-2) 

มส. 7.3-4-1 ผลการประเมิน
สารสนเทศและ
ข้อเสนอแนะ 

มส. 7.3-4-2 หน้าเว็บไซต์
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

สารสนเทศ  ก่อนการปรับปรุงและ
หลังการปรับปรงุ  

 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง
ตามที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยมกีารจดัส่งขอ้มูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอดุมศึกษาผ่านระบบ CHE 
QA online (มส.7.3-5-1) 

มส. 7.3-5-1หน้าจอผลการ
จัดส่งขอ้มูลผ่านระบบ 
CHE QA online 
(อ้างอิงมาจาก 
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 ้: 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 
 มีคณะกรรมการดําเนินงาน  และทรัพยากรทีพ่ร้อมในการดําเนินการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด ในลักษณะคลังข้อมูลที่
ตอบสนองต่อผู้บริหารทุกด้านตามที่ผู้บริหารต้องการ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมด้านการเรียน การสอน  
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 
กรรมการหรอื
คณะทํางานบรหิาร
ความเส่ียง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนทีร่ับผิดชอบ
พันธกิจหลักของสถาบัน
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดําเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (มส. 7.4-1-1) 
เพื่อรับผิดชอบดําเนินการในการวิเคราะห์และจัดทําแผน
บริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารของคณะฯ และตัวแทน
ที่ รั บ ผิ ด ช อบพั น ธ กิ จ ห ลั ก ข อ ง คณะฯ  ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการและคณะทํางาน โดยผู้บริหารของคณะฯ 
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและแนวทางใน
การบริหารความเส่ียง ตามกรอบคู่มือการจัดการความ
เส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ประจําปี พ.ศ. 
2553 

มส. 7.4-1-1 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 
049/2553 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการวิเคราะห์
และจัดทําแผนบริหาร
ความเส่ียง 

 2 มีการวเิคราะหแ์ละระบุ
ความเส่ียง และปัจจัยที่
ก่อให้เกดิความเส่ียง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน จาก

คณะม นุษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์  โ ด ย
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ดําเนินการจัดประชุม
ระดมความคิดร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ 
เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทําแผนการจัดการความ
เ ส่ียง  รวมทั้ งมอบหมายความรับ ผิดชอบในการ

มส. 7.4-2-1 รายงานสรปุ
กิจกรรมการความ
เส่ียง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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ตัวอย่างต่อไปนี ้1)ความ
เส่ียงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 2) ความเส่ียง
ด้านยุทธศาสตร ์หรือกล
ยุทธข์องสถาบัน          
3) ความเส่ียงดา้น
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ 4) 
ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความ
เส่ียงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจยั 
ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 5) 
ความเส่ียงด้านบุคลากร
และความเส่ียงด้านธรร
มาภิบาลโดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร     
6) ความเส่ียงจาก
เหตุการณ์ภายนอก 

ดําเนินการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ห้อง
ประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ (มส. 7.4-2-1) 
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรของสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา มรภ.กพ . เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยพบว่า
คณะฯ มีความเส่ียงใน 3 ประเด็นคือ 

1. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 
2. ความเส่ียงด้านระเบียบ ข้อบังคับ 
3. ความเส่ียงด้านบุคลากร และด้านทรัพยากร 

 3 มีการประเมินโอกาส
และผลกระทบของ
ความเส่ียงและจัดลําดับ
ความเส่ียงที่ไดจ้ากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

จากการประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ผู้บริหาร และบุคลากร
ภายในคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทําแผนการ
จัดการความเส่ียง รวมทั้งมอบหมายความรับผิดในการ
ดําเนินการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ห้อง
ประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ สามารถ
ประเมินและจัดอันดับความเส่ียงของคณะฯ (มส. 7.4-3-
1) ได้ดังนี้ 

1. อันดับที่ 1 การใช้ความรุนแรงในกลุ่มนักศึกษา 
ที่สอดคล้องตามตัวบ่งช้ีของหน่วยงาน ที่นักศึกษาจะ
ห่างไกลจากหลักคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษา ซึ่งมีความ
เส่ียงเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคลากร (ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน) คะแนนความเส่ียง (Risk Priority 
Number, RPN) เท่ากับ 160 คะแนน 

มส. 7.4-3-1 รายงานสรุป
กิจกรรมการความ
เส่ียง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เอกสาร
เดียวกันกับมส. 7.4-
2-1) 
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2. อันดับที่ 2 การจัดการด้านอุปกรณ์การเรียน
การสอน ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงานในการบริการ
อุปกรณ์การสอนที่เหมาะสม โดยใช้อย่างรู้คุณค่าและ
คุ้มค่า (ความเส่ียงด้านบุคลากร และด้านทรัพยากร)
คะแนนความเส่ียง (Risk Priority Number, RPN) 
เท่ากับ 36 คะแนน 

3. อันดับที่ 3 นักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ ที่จะ
ส่ ง ผ ล ต่ อ ภ าพ ลั กษณ์ ใ น ตั ว ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  แล ะ
มหาวิทยาลัย (ความเสี่ยงด้านระเบียบ ข้อบังคับ) (Risk 
Priority Number, RPN) เท่ากับ 32 คะแนน 

 4 มีการจดัทําแผนบริหาร
ความเส่ียงที่มรีะดับ
ความเส่ียงสูง และ
ดําเนินการตามแผน 

จากการประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่างคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ผู้บริหาร และบุคลากร
ภายในคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทําแผนการ
จัดการความเส่ียง รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบใน
การดําเนินการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  
ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่
ประชุมได้ร่วมกันกําหนดกิจกรรม และจัดทําแผน/
กิจกรรมการจัดการความเส่ียง (มส. 7.4-4-1) ตาม
ประเด็นความเส่ียงที่สําคัญดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาจิต พัฒนาตน และจัดทําคู่มือ
วิกฤต รับผิดชอบโดย อาจารย์บุญญาบารมี สว่างวงศ์ มี
ระยะเวลาดําเนินการ 52 วันทําการ ระหว่างวันที่ 1 
มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 เพื่อ
ตอบสนองประเด็นความเส่ียงอันดับที่ 1 การใช้ความ
รุนแรงในกลุ่มนักศึกษา ที่สอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพ  ที่นักศึกษาจะห่างไกลจากหลักคุณธรรม
จริยธรรม คะแนนความเส่ียง (Risk Priority Number, 
RPN) เท่ากับ 160 คะแนน 

2. การจัดการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
รับผิดชอบโดย นายจิรพงษ์ เทียนแขก มีระยะเวลา
ดําเนินการ 66 วันทําการ ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2554 
ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 เพื่อตอบสนองประเด็น
ค ว าม เ สี่ ย ง อั น ดั บที่  2  ที่ มี ค ว า ม เ ส่ี ย ง เ กี่ ย ว กั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยใน
การบริการอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสม โดยใช้อย่างรู้
คุณค่าและคุ้มค่า งานคะแนนความเส่ียง (Risk Priority 
Number, RPN) เท่ากับ 36 คะแนน 

3. กิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายไม่ผิดกฎ รับผิดชอบ
โดย อาจารย์บุญญาบารมี สว่างวงศ์ มีระยะเวลา

มส. 7.4-4-1 แผนบริหาร
ความเส่ียงของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี 
2553 
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ดําเนินการ 43 วันทําการ ระหว่าง วันที่ 3 มีนาคม 2554 
ถึง วันที่ 25 เมษายน 2554 เพื่อตอบสนองต่อประเด็น
ความเส่ียงอันดับที่ 3 นักศึกษาแต่งกายผดระเบียบ ซึ่งมี
ความเส่ียงเกี่ยวกับการภาพลักษณ์ของหน่วยงาน (Risk 
Priority Number, RPN) เท่ากับ 32 คะแนน 

 5 มีการตดิตาม และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อสภา
สถาบันเพื่อพจิารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะฯ ได้
ดําเนินการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ 
ภายในแผนการจัดการความเส่ียงของคณะฯ เพื่อรายงาน
คณบดีคณะฯ จํานวน 2 ครั้ง (มส. 7.4-5-1) ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2554 ความก้าวหน้า
โดยภาพรวมร้อยละ 55 มีบางกิจกรรมล่าช้า
กว่าแผนงานที่กําหนดไว้ 

 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ความก้าวหน้า
โดยภาพรวมร้อยละ 100 ทุกกิจกรรมเป็นไป
ตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

นอกจากน้ันคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
คณะฯ ได้นําเสนอแผนการจัดการความเส่ียงพร้อมผล
การดําเนินงานเข้าที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ เพื่อ
ขอข้อเสนอแนะจากกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้เสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในวันที่ 4 
พฤษภาคม 2554  (มส. 7.4-5-2) ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่
สําคัญดังนี้  

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบการแต่งกาย
ของนักศึกษาเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์ของคณะ 

2. ควรนําแผนบริหารความเส่ียงเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 

 มส. 7.4-5-1 รายงาน
ความก้าวหน้าการ
จัดการความเส่ียง
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 7.4-5-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ วันที่ 4 
พฤษภาคม 2554 

 6 มีการนําผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจาก
สภาสถาบันไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวเิคราะห์
ความเส่ียงในรอบปี
ถัดไป  

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะได้ร่วมดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้ 

1. ประเด็นการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบการแต่ง
กายของนักศึกษา คณะฯ ได้นําเสนอกฎระเบียบผ่าน
เว็บไซต์ (มส. 7.4-6-1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ 
และออกประกาศแจ้งกับคณะกรรมการคุมสอบในเร่ือง
การแต่งกายที่ถูกระเบียบในวันสอบ (มส. 7.4-6-2) เป็น
การประชาสัมพันธ์กฎระเบียบการแต่งการที่ถูกต้องใหก้บั
นักศึกษา เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในกับนักศึกษา 
และมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้
อีกทางหนึ่ง  

มส. 7.4-6-1 เว็บไซต์ของ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 7.4-6-2 ประกาศการ
จัดระเบียบการเข้า
ห้องสอบ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 7.4-6-3 บนัทึก
ข้อความเรื่อง 
นําเสนอแผนบริหาร
ความเส่ียง ประจําปี
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2. ประเด็นการนําแผนบริหารความเส่ียงเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ คณะฯ ได้นําเสนอแผนบริหารความเส่ียงต่อ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (มส. 7.4-6-
3) และนําเสนอผ่านสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 
(มส. 7.4-6-4) 

งบประมาณ 2554 
มส. 7.4-6-4 เอกสาร

ประกอบการประชุม
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
4/2554 วันพุธที่ 25 
พฤษภาคม 2554 
วาระที่ 5.8 การ
พิจารณารายงานผล
การจดัการความเส่ียง 

 
 
 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

 5 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

 5 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.สายพิณ พิกุลทอง กูรงุ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวสมลักษณ์ วิริยจาร ี

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1217 โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1217 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   somlak_45272440@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. บุคลากรทกุคนภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดทํา
แผนบริหารความเส่ียง รวมทัง้มส่ีวนร่วมดําเนินการและรายงานผลความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- 
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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 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธข์องสถาบัน 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินประจําปี  พ.ศ. 2551- 2555 (มส. 8.1-
1-1)  ซึ่งได้ทําการวิเคราะห์แผนการขอตั้งงบประมาณ 
และแผนงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
(มส. 8.1-1-2) แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  พ.ศ. 
2552 - 2555 (มส. 8.1-1-3)  และแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 (มส. 8.1-
1-4) อีกทั้ง ในการจัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติงาน เพื่อ
รองรับเงินนอกงบประมาณ ทั้งประเภท บ.กศ. และ 
กศ.บป  งบประมาณแผ่นดิน ตามแบบฟอร์มโครงการจะ
กําหนดให้ระบุประเภทของงาน/โครงการว่ามีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใดของ
คณะและมหาวิทยาลัย (มส. 8.1-1-5, มส. 8.1-1-6,

มส. 8.1-1-1  แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน  คณะ
มนุษยศาสตร์ ประจําปี  
พ.ศ.  2553 

มส. 8.1-1-2  แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  
2553 

มส. 8.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2552 
- 2555 

มส. 8.1-1-4  แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มส. 8.1-1-7) - 2555  
มส. 8.1-1-5 คู่มือจัดทําคํา

ขอตัง้งบประมาณ
แผนปฏิบัติงาน/
โครงการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

มส. 8.1-1-6 โครงการ
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2553 

มส. 8.1-1-7  โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554  

 2 มีแนวทางจดัหา
ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรที่
เป็นระบบและการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยในแต่ละปีงบประมาณ คณะฯ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร ตามโครงการ/ กิจกรรม  ที่
เสนอต่อมหาวิทยาลัย (มส. 8.1-2-1, มส. 8.1-2-2) 
ดังนี้ 

- งบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ  
- เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้) ได้แก่ บ.กศ., 

กศ.บป.  ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 
- งบประมาณจากแหล่งอื่น  เช่น  โครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(รป.บ.)  และผลประโยชน์การให้บริการห้องประชุม 
เป็นต้น  (มส. 8.1-2-3) 

ทั้งนี้  โปรแกรมวิชาต่างๆ ที่มีรายวิชาที่มีการ
ปฏิบัติ จะได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึก  จํานวน 
ร้อยละ 80  ของค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ซึ่งแต่ละ
โปรแกรมวิชาจะบริหารจัดการเงินงบประมาณค่าวัสดุเพื่อ
จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนเพ่ือใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ (มส. 
8.1-2-4) 

ในส่วนของการวางแผนการใช้ เงินและการ
ตรวจสอบการใช้เงินนั้น แต่ละโครงการได้กําหนด
แผนการใช้จ่าย ว่าแต่ละกิจกรรมจะต้องดําเนินการและ

มส. 8.1-2-1 โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 (เอกสาร 
เดียวกันกับ มส. 8.1-1-
6) 

มส. 8.1-2-2  โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 8.1-1-
7) 

มส. 8.1-2-3 บันทึกข้อความ
และสัญญาความร่วมมือ 
กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

มส. 8.1-2-4  บันทึกข้อความ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าวัสดุฝึก 

มส. 8.1-2-5  สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ 2553 รอบ 
6 เดือน 

มส. 8.1-2-6  สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ 2553 รอบ 
12 เดือน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสใด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
กําหนดให้คณะฯ รายงานการใช้งบประมาณเป็นรายไตร
มาส  และรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการ
ประจําปีงบประมาณ ในรอบ 6  เดือน  และ  12  เดือน
(มส. 8.1-2-5,มส. 8.1-2-6)  

 

 3 มีงบประมาณประจําปีที่
สอดคล้องกับแผนปฎิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 
 

ในแต่ละปีงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละ
พันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร ตาม
โครงการ/ กิจกรรม ที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย  (มส. 8.1-
3-1, มส. 8.1-3-2)  ดังนี้ 

- งบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ  
- เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้) ได้แก่ บ.กศ., 

กศ.บป.  ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 
- งบประมาณจากแหล่งอื่น  เช่น  โครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(รป.บ.)  และผลประโยชน์การให้บริการห้องประชุม 
เป็นต้น  (มส. 8.1-3-3)   

มส. 8.1-3-1  โครงการ
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 8.1-1-
6) 

มส. 8.1-3-2  โครงการ
ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 8.1-1-
7) 

มส. 8.1-3-3 บันทึกข้อความ
และสัญญาความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 8.1-2-
3) 

 4 มีการจดัทํารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อ
สภาสถาบันอย่างน้อย ปี
ละ 2 ครั้ง 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทํา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  และ
รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการประจําปี
งบประมาณ 2553 ในรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน ต่อ
มหาวิทยาลัย (มส. 8.1-4-1, มส. 8.1-4-2) และมีการ
ตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงินกับระบบบัญชี 3 มิติ (มส. 
8.1-4-3)   

มส. 8.1-4-1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 
2553 วันที่ 9 กรกฎาคม 
2553 

มส. 8.1-4-2  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที ่4 / 
2553 วันที ่12 ตุลาคม 
2553 

มส. 8.1-4-3 ระบบบัญชี 3 
มิติ GFMIS 

 5 มีการนําข้อมูลทาง ในกระบวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้  มส. 8.1-5-1  รายงานการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การเงินไปใชใ้นการ
วิเคราะห์ค่าใช้จา่ย และ
วิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความม่ันคง
ของสถาบันอย่างต่อเนือ่ง 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งคณบดีเป็น
กรรมการโดยตําแหน่ง ได้จัดสรรงบประมาณ  โดย
พิจารณาจากข้อมูลทางการเงิน  ในการวิเคราะห์จํานวน
เ งิ นต่ อจํ านวนนั ก ศึกษา  ( โดย ฝ่ ายการ เ งิ นของ
มหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการร่วมพิจารณา
การทํางานตามแผน และตัดสินใจการใช้จ่ายเงิน ทําให้
ผู้บริหารสามารถนําไปวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะได้อย่างต่อเนื่อง (มส. 8.1-5-1) 

คํานวณต้นทุนตอ่หน่วย
ผลผลิต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
สถาบันกําหนด 
 
 
 

คณะมนุ ษยศ าสตร์ แ ละ สั ง คมศาสตร์  ได้
ดําเนินการตามระบบกลไกการตรวจสอบภายใน ตาม
ข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรับ
การตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําปี 
2553  ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
พ.ศ.2553 ประกอบด้วย ผศ.ธีระ  ภักดี, ผศ.ดร.พิสมัย  
รบชนะชัย พูลสุข, อาจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา, 
อาจารย์วิไลวรรณ  กระต่ายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัชนี  นิธากร ,  อาจารย์อภิชาติ บวบขม ,  นางสาว  
เกศกนก ไทยแท้ และมีผู้บริหารประกอบด้วย คณบดี  
รองคณบดี และหัวหน้าสํานักงานคณบดีเป็นผู้ให้ข้อมูล  
โดยผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุม
ภายในเป็นไปตามวิธีการที่กําหนด  ระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน ซึ่งผลการตรวจสอบภายในอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ดีมาก 

2. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําปี 
2553  ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 
พ.ศ.2553 ประกอบด้วย  ผศ.ธีระ  ภักดี, ผศ.ดร.พิสมัย  
รบชนะชัย พูลสุข , ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา , 
อาจารย์วิไลวรรณ  กระต่ายทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัชนี  นิธากร , อาจารย์อภิชาติ  บวบขม , นางสาว  
เกศกนก  ไทยแท้ และมีผู้บริหารประกอบด้วย คณบดี  
รองคณบดี และหัวหน้าสํานักงานคณบดีเป็นผู้ให้ข้อมูล  
โดยผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการควบคุม
ภายในเป็นไปตามวิธีการที่กําหนด  ระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน ซึ่งผลการตรวจสอบภายในอยู่ใน
เกณฑ์ที่ เหมาะสม 

โดยคณะกรรมการการตรวจสอบภายในได้ตรวจ

มส. 8.1-6-1  รายงานการ
วางระบบการควบคุม
ภายในและการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะฯ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 

มส. 8.1-6-2 รายงานผลการ
สอบทานการประเมิน
การควบคุมภายใน 
ประจําปี 2553 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ตามเอกสาร แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบการประเมิน
ความเส่ียงเพื่อการควบคุมภายใน (มส. 8.1-6-1 ) 

ทั้งนี้ คณะฯ ยังมี คณะกรรมการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน   

 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทําสรุป
การเบิกจ่ายงบประมาณ จากฐานข้อมูลทางการเงิน  
เพื่อติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ ซึ่งทุกครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะจะแจ้งความคืบหน้าการ
เบิกจ่ายงบประมาณจําแนกตามโครงการต่างๆ  เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้เร่งดําเนินการตามที่กําหนด (มส. 8.1-7-
1) 

 
ทั้งนี้ คณะฯ ได้จัดทํารายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณเป็นรายไตรมาส  และรายงานผลการ
ติดตามและประเมินโครงการประจําปีงบประมาณ 
2553 ในรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน ต่อมหาวิทยาลัย 
(มส. 8.1-7-2, มส. 8.1-7-3) และมีการตรวจสอบยอด
การใช้จ่ายเงินกับระบบบัญชี 3 มิติ  (มส. 8.1-7-4) 

มส.  8.1-7-1  รายงานการ
ประชุมการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ 

มส. 8.1-7-2  สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ 2553 รอบ 
6 เดือน (เอกสาร 
เดียวกันกับ มส. 8.1-2-
5) 

มส. 8.1-7-3  สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ 2553  รอบ 
12 เดือน (เอกสาร 
เดียวกันกับ มส. 8.1-2-
6) 

มส. 8.1-7-4 ระบบบัญชี 3  
มิติ  (เอกสารเดยีวกันกับ 
มส. 8.1-4-3) 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7  ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

7 ข้อ 6  ข้อ คะแนน 4  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.เชวงศักดิ์ เขียวเขิน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

ดร.พิษณุ  บญุนิยม 
นางสุมาพร  จัน่ศรี 

โทรศัพท ์: 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 

E-mail :   E-mail :    

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. คณะมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และมีการติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนือ่งทกุปี 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- 
 
 
 
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 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพนัธกิจ
และพัฒนาการของ
สถาบัน ตั้งแตร่ะดับ
ภาควิชา หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสอดรับกับของ
มหาวิทยาลัย และองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะฯ ได้ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ รวมทั้ง
ระเบียบ วิธีการ  ขั้นตอน ระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบ
กา รควบ คุม  ตรวจสอบ  ประ เมิ น คุณภาพขอ ง
มหาวิทยาลัย (มส. 9.1-1-1) 

2. คณะฯ ดําเนินงานตามระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA ในการดําเนินงานประกันคุณภาพโดยเริ่มจากการ
วางแผนการดําเนินการตามแผนการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การดําเนินงาน

มส. 9.1-1-1  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  เรื่อง  
นโยบายและแนว
ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 25 
มิถุนายน 2553   

มส. 9.1-1-2  คู่มือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง ดังนี้ 

2.1  คณะฯ ได้ดําเนินงานตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มส.  9.1-1-2) 

2.2 คณะฯ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ  เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงาน และ
ติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา  2553 (มส. 9.1-1-3)   

2.3 คณะฯ มีนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา  2553 (มส. 9.1-1-4)  

2.4 คณะฯ มีแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ ประจําปีการศึกษา 2553 (มส. 
9.1-1-5) 

2.5 คณะฯ จัดสรรงบประมาณตามโครงการ
พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง  และจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ในปีงบประมาณ2554 มีงบประมาณโครงการ
พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จํ านวน  10,000 บาท  งบประมาณจากกิจกรรม
สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
จํานวน 17,800 บาท และยังมีงบสนับสนุน ซึ่งเป็นส่วน
หน่ึงของโครงการพัฒนาบุคลากรคณะฯ อีก 15,000 
บาท (มส.  9.1-1-6) 

2.6 คณะฯ มีการติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองจากผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ระดับคณะ และระดับโปรแกรมวิชาอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและวาจา  (มส.  9.1-1-7) 

2 .7 คณะฯ  มี คํ า ส่ั งแต่ งตั้ งคณะทํ างาน
สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  ประจํา ปี
การศึกษา 2553 (มส.  9.1-1-8) 

2.8 คณะฯ มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  ระดับคณะ ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2547 ถึงปีการศึกษา  2553 (มส.  9.1-1-9)

     

2553 ของสํานกังาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหง่ชาติ 

มส. 9.1-1-3 คําส่ังแต่งตัง้
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
29/2553  ประจําปี
การศึกษา 2553 ลง
วันที่  21  มิถุนายน  
2553 และคําส่ัง 
(เพิ่มเติม) ที่ 79/2553 
ลงวันที่  30  ธนัวาคม 
2553 

มส. 9.1-1-4  ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เรื่อง 
นโยบายบายและแนว
ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ประจําปี
การศึกษา  2553  ฉบับ
ประกาศ  ณ  วนัที่  9  
กรกฎาคม  2553 

มส. 9.1-1-5 แผนปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ประจําปี
การศึกษา 2553 

มส. 9.1-1-6  แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 

มส. 9.1-1-7 บันทึก
ข้อความติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
จัดทํา SAR 

มส. 9.1-1-8 คําส่ังแต่งตัง้
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คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
28/2554  ประจําปี
การศึกษา 2553  ลง
วันที่ 2 พ.ค. 2554  

มส. 9.1-1-9  รายงานการ
ประเมินตนเอง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ประจําปี
การศึกษา 2547 - 2553

 2 มีการกําหนดนโยบาย
และให้ความสําคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบนั 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้
ดําเนินการตามระเบียบวิธีการ และขั้นตอน ตามปฏิทิน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
และคณะฯ กําหนด   

ในระดับมหาวิทยาลัย คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
ประชุมสัมมนา และร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
เตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินการศึกษาภายใน
ดังนี้ 

1. คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายด้าน
การประกันคุณภาพ และมีการทบทวนนโยบาย โดย
ตัวแทนคณะฯ ในการประชุมวันที่ 15 ตุลาคม 2553 
ณ  ห้องประชุมสักทอง ซึ่งสํานักประกันได้นําเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเม่ือ วันพุธที่ 27 ตุลาคม 
2553 และมีการประกาศ จากน้ันสํานักประกันฯ  ได้นํา
เผยแพร่ในการประชุมเตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก ซึ่งคณาจารย์ในคณะฯ ได้
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันที่   10 
พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ แล้ว
นํา เสนอคณะกรรมการ  ซึ่ ง เ ป็น ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก พิจารณา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2553 ณ ห้อง
ประชุมคุรุร่มสัก 2 (มส. 9.1-2-1) 

2. เข้าร่วมอบรมโครงการการจัดความรู้ด้านแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน  วิทยากรโดย  ศาสตราจารย์
นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ณ  หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ในวันที่ 21– 22 
มิถุนายน 2553  (มส. 9.1-2-2) 

3. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหาร
จัดการภาครั ฐ  PMQA  ในวั นพุ ธที่  18  และ  25 

มส. 9.1-2-1  บันทึกเชญิ
ประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม 

มส. 9.1-2-2  บันทึกเชญิ
ประชุมและเอกสาร
ประกอบประชุมในวันที่ 
21– 22 มถิุนายน 2553

มส. 9.1-2-3  บันทึกเชญิ
ประชุมวนัพุธที่ 18 และ  
25  สิงหาคม  2553 

มส. 9.1-2-4 บันทึกเชญิ
ประชุมและคําส่ังในวันที่  
9  กันยายน  2553 

มส. 9.1-2-5 บันทึกเชญิ
ประชุม ในวันที ่ 10  
พฤศจิกายน 2553 

มส. 9.1-2-6 คําส่ัง
มหาวิทยาลัย ที ่
1219/2553 เรือ่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมความพรอ้มเพื่อ
รองรับการประเมิน
ภายนอกรอบ 3 จาก 
สมศ. ในระหว่างวันที่  
17-18  พฤศจิกายน  
2553 

มส. 9.1-2-7 บันทึกเชญิ
ประชุม ในวันที ่30  
พฤศจิกายน  2553 
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สิงหาคม  2553  ห้องประชุมสักทอง (มส. 9.1-2-3) 
4. คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ได้ เข้าร่วม

โครงการประชุมสัมมนาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา 2553
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร  จัดโดยสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกํ าแพงเพชร ซึ่ งเป็นโครงการ
ประชุมสัมมนาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในใหม่  และนําไปใช้ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  เป็นต้นไป (มส. 
9.1-2-4) 

5. ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยการทบทวนนโยบาย 
การประกันคุณภาพ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัด โดยมีตัวแทนของคณะมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาในการประชุมวันที่   10 
พฤศจิกายน 2553  ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ (มส. 9.1-
2-5)   

6. คณบดี และผู้บริหารคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการประเมินภายนอก รอบ 3 
จาก  สมศ. ระหว่างวันที่  17-18  พฤศจิกายน  2553 
ณ โรงแรมราชาบุรี  บูติก  จ.ตาก  เพื่อให้ผู้บริหารได้นํา
แนวทางการประชุมดังกล่าวมาถ่ายทอดสู่บุคลากรใน
คณะฯ เพื่อจัดทําเอกสารการประเมินตนเอง เพื่อ
เตรียมพร้อมรับการตรวจของ สมศ. รอบสาม (มส. 9.1-
2-6) 

7. เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
ติดตามการดําเนินงานกับงานบริหารความเส่ียง  ในวันที่ 
30  พฤศจิกายน  2553  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (มส. 9.1-2-7) 

8. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการประเมินภายนอกรอบสามจาก สมศ. ระดับ
หน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกหน่วยงาน และมีรศ.ดร.เรณู  เวชรัชต์พิมล 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ (มส. 9.1-2-8) 

มส. 9.1-2-8 คําส่ัง
มหาวิทยาลัย ที ่
1376/2553 เรือ่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เพื่อเตรียมความพร้อม
การประเมินภายนอก
รอบสามจาก 
สมศ. ระดับหนว่ยงาน
ในวันที่ 24 ธันวาคม 
2553 

มส. 9.1-2-9 บันทึกเชญิ
ประชุม ในวันที ่10 
มกราคม 2554 

มส. 9.1-2-10 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยที่ 
187/2554 เรื่องแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ดําเนินการประชุมแจ้ง
ปฏิบัติการจดัทาํ
รายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา ลว.25 
กุมภาพันธ์ 2554 

มส. 9.1-2-11 บันทึก
ข้อความเชิญ ในวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2554 

มส. 9.1-2-12 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ 
การจดัการความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา : กิจกรรม
นําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good  
practice)  หรอื
นวัตกรรม 
(Innovation) ในวันพุธ
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9. เข้าร่วมประชุมการพิจารณาตัวบ่งช้ีที่ต้อง
ดําเนินการตามกรอบการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2553 - 2555 และการติดตาม ตรวจสอบ
ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและ
บริหารจัดการ (FIS)  ระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2554 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (มส. 9.1-2-9) 

10. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  (มส. 
9.1-2-10) 

11. คณบดี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
ประธานโปรแกรมวิชา และทีมงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้า
ร่ วมประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับโปรแกรมวิชา  เพื่อจัดทําคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับโปรแกรมวิชา 
ประจําปีการศึกษา 2553-2555 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร  เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2554  ณ 
ห้องประชุมจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ (มส. 9.1-2-11)  

12. โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติการ
ที่ดี (Good  Practice)  หรือนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน 
ในวันพุ ธที่  30   มีนาคม   2554 ณ   หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยคณะฯ ได้ ส่งผล
งาน 2 ผลงานในการเข้าร่วมคือ 1) คู่มือรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรสายผู้สอน 
(อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง )  ของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 2) ส่ือการเรียนการ
สอนในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของ อาจารย์อิฏฐารมณ์ 
มิตสุวรรณ สิงหรา (มส. 9.1-2-12) 

13.  การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
(กลางปี) คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย  พิจารณาความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันก่อนนําแผนไปใช้ใน
ปีงบประมาณ 2553  โดยใช้และจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี และแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานสู่ความ
เป็นเลิศ  ระหว่างวันที่ 19-23  เมษายน พ.ศ. 2553  ณ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัด 
ชลบุรี และในการ “ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

ที่ 30  มีนาคม  2554 
และเอกสารประกอบ   

มส. 9.1-2-13 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยที่ 
335/2554 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการการจดั
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
“ทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีสู่การพฒันา
มหาวิทยาลัยเพือ่
คุณภาพตามมาตรฐาน”
ระหว่างวันที่  17-22  
เมษายน พ.ศ. 2554   

มส. 9.1-2-14  บันทึกเชิญ
ประชุม ในวันที ่5 
เมษายน 2554 และ
วันที่ 9 มถิุนายน 2554 

มส. 9.1-2-15 บันทึกเชญิ 
ในวันที่ 2 พฤษภาคม  
2554 

มส. 9.1-2-16 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยที่ 
370/2554 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
จัดการความรู้ดา้นการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา:  การติดตาม
ความก้าวหน้าการเขียน
รายงานการประเมิน
ตนเอง SAR ระดับ
หน่วยงาน ครั้งที่  2 ใน
ระหว่างวันที ่15-17 
พฤษภาคม 2554 

มส. 9.1-2-17 บันทึกเชญิ 
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 
2554 
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ราชการประจําปี  สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพ
ตามมาตรฐาน”  ในระหว่างวันที่  17-22  เมษายน พ.ศ. 
2554  ณ  โรงแรมมิลฟอร์ด  พาราไดซ์  อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (มส. 9.1-2-13) 

นอกจากน้ี ในการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี  (กลางปี) ในระดับคณะโดยการมีส่วนร่วมจาก
ผู้บริหารและคณะกรรมการระดับคณะ ได้ดําเนินการ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี (กลางปี) ในวันที่ 5 
เมษายน 2554 และวันที่ 8 มิถุนายน 2554 (มส. 9.1-
2-14) 

14.  เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมใน
การตรวจประเมินภายในและภายนอกระดับคณะ ได้แก่ 
คณะครุศาสตร์  และมรภ .กพ .แม่สอด ในวันที่ 2 
พฤษภาคม  2554  โดยมี  รศ.ดร.เรณู  เวชรัชต์พิมล 
ร อ ง อ ธิ ก า รบดี ฝ่ า ยป ร ะกั น คุณภาพก า ร ศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และผศ.พนอ อัศวารุจานนท์ 
อาจารย์ประจํ าภาควิชา เคมี  คณะวิทยาศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรตรวจฝึก
ความพร้อม (มส. 9.1-2-15) 

15. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา: การติดตาม
ความก้าวหน้าการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR 
ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 2  ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 
2554 ณ พรหมพิราม สวนน้ํารีสอร์ท อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก (มส. 9.1-2-16) 

16. เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good  practice)  หรือนวัตกรรม โดย
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง  ในวันศุกร์ที่ 20 
พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (ใหม่)  ชั้น 2  (มส. 9.1-2-17) 

ในส่วนของการดําเนินการภายในคณะ  คณะฯ 
ยังให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร  โดยได้
ดําเนินการ  ดังนี้ 

1. คณะฯ มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 ระดับคณะ ในการ
ประชุมอาจารย์ครั้งที่  3/2553 ซึ่งคณะได้รับการตรวจ

มส. 9.1-2-18  ผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 
2552 

มส. 9.1-2-19 
     รายงานการประชุม

อาจารย์ครั้งที่ 3/2553 
วันที ่15 ตุลาคม 2553 

มส. 9.1-2-20  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครัง้ที่ 
1/2553 วันที่ 9 
กรกฎาคม 2553 

มส. 9.1-2-21  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

มส. 9.1-2-22  รายงานการ
ประชุมอาจารยค์ณะฯ 
ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 22 
กันยายน 2553 

มส. 9.1-2-23  บันทึก
ข้อความ เรื่อง  แจ้ง
เปล่ียนแปลง 
กําหนดการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการงานประกัน
คุณภาพฯ และเชิญ 
 คณาจารย์ คณะฯ เข้า
ร่วมประชุม ระหว่าง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2554-31 มีนาคม 2554

มส. 9.1-2-24 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 
1/2554 และครั้งที่ 
2/2554 
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2552 จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2-3 
สิงหาคม พ.ศ.2553 คณะกรรมการประกอบด้วย  รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  พัดเกตุ จากภาควิชาภาษา
ตะวั นตก  คณะม นุษยศาสตร์  ม .น เ รศวร ,  รอง
ศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ จากภาควิชาภาษาและคติ
ชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร, ดร.ไพสาล 
สรรสรวิสุทธิ์ จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.นครสวรรค์,
อาจาร ย์จั กรี   อดุลนิ รั ตน์   จากคณะนิติศาสตร์ 
ม .น เ รศ ว ร ,  อ าจ า รย์ ส นทย า  สา ลี   จ ากคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ  มรภ.พิบูลสงคราม,  ผศ.มล.ปัทมาวดี 
สิงหจารุ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการ
พิเศษ มรภ.กําแพงเพชร, นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด, 
นางสาวพันทิภา เย็นญา โดยมีคะแนนการประเมิน 2.53 
และผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี  

ทั้งนี้ จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี
การศึกษา 2552  องค์ประกอบที่ 2 (การเรียนการสอน) 
และองค์ประกอบที่ 4 (วิจัย) มีผลคะแนนอยู่ในระดับดี 
แต่คะแนนน้อยกว่าทุกองค์ประกอบ  คณบดี จึงได้เชิญ
ชวนให้อาจารย์ทุกท่านตระหนักร่วมกันในการทํางาน
วิจัยเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น (มส. 9.1-2-18, มส. 9.1-2-19) 

2. คณะฯ โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
บริหารคณะ ในการพิจารณาประกาศคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา  2553   

โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า เพื่อให้การดําเนินงาน
มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  จึงเห็นควรจัดทํานโยบายให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบที่ 10 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
3 ดี โดยระบุรายละเอียดว่า  คณะฯ และโปรแกรมวิชา
ต่างๆ จะต้องดําเนินการอะไรบ้าง เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมิน และได้จัดทําแผนปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2553 เพื่อเป็นแนว
ป ฏิบั ติ ใ ห้ กั บบุ คลากรของคณะ  ในการประ ชุม
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คณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 1/2553 (มส. 9.1-2-
20)   

3. ผู้บริหารคณะฯ ให้ความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ หรือการประชุมอาจารย์ของคณะ คณบดี
จะแจ้งเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ครั้ง  เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารและคณาจารย์
ตระหนักถึงความสําคัญในการประกันคุณภาพ เช่น  ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (มส. 9.1-2-21) 

รวมทั้งในการประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ครั้ งที่  2/ 2553 เมื่อวันที่   22
กันยายน 2553 คณบดีและรองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพฯ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาการดําเนินงาน
เกี่ ย วกั บการประกั น คุณภาพการ ศึกษาภาย ใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งในปี
การ ศึกษา  2553 สกอ .  ได้มีนโยบายให้ทบทวน
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับบริบทที่เปล่ียนแปลงไป  โดยได้กําหนด
ตั วบ่ งชี้ และหลัก เกณฑ์การประกัน คุณภาพตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (องค์ประกอบ) จากเดิมปี 
2552 มีจํานวน 40 ตัวบ่งช้ี เหลือจํานวน 24 ตัวบ่งช้ี 
ดังน้ัน  ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยต้องรับการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้และหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
ประจําปีการศึกษา 2553  ที่สกอ. กําหนดใหม่ ซึ่งได้
แจ้งให้คณาจารย์ทุกท่านทราบในที่ประชุม  โดย สํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษาได้แจกคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2553 ให้คณาจารย์ทุกท่านแล้ว  คณบดี จึงแจ้งให้
คณาจารย์ทุกท่านได้ศึกษาคู่มือประกันคุณภาพฯ ดังกล่าว 
และยึดเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง 2553 ในปีการศึกษา 2553 ต่อไป อีกทั้ง ขอความ
ร่วมมือคณาจารย์ทุกท่านจัดเก็บเอกสารประกอบ และ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2553
ระดับโปรแกรม และระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2553
นี้ด้วย (มส. 9.1-2-22)  

4. คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ  เข้าร่วมประชุมเชิง
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ปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา SAR (สกอ.) และประเมิน
ภายนอกรอบสาม (สมศ.) ระดับโปรแกรมวิชา ในวันที่  23 
กุมภาพันธ์ 2554, 15-17 มีนาคม  2554 และ 29-31 
มีนาคม  2554  ณ ห้องประชุมพิกุล  อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และมีการติดตาม
ความก้ าวหน้ า ในการดํ า เนิ นงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 
(มส. 9.1-2-23)   

5. ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้
แจ้งให้คณะกรรมการประจําคณะฯรับทราบผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552
ระดับคณะฯ และแจ้งความก้าวหน้าในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2553 
และประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2554 และครั้งที่ 
2/2554 (มส. 9.1-2-24) 

 

 3 มีการกําหนดตวับ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีส่วนร่วมใน
การดําเนินการกับมหาวิทยาลัยตามกระบวนการการ
ดําเนินงาน  ดังนี้ 

1 .  จากเกณฑ์ข้อ  3  ของตั วบ่ ง ช้ี  9 .1  และ 
มหาวิทยาลัยนําเสนออัตลักษณ์ตามจุดเน้น รวมทั้ง
วัตถุประสงค์เฉพาะตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พร้อมแผนงาน โครงการ กิจกรรม เป้าหมายที่สะท้อน
เอกลักษณ์  เสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 ใน
วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2553 จํานวน 4  เรื่อง  ได้แก่  
1) การอนุรักษ์พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม 2) การให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 3) 
การพัฒนาศักยภาพและบุคลาการทางการศึกษา 4) 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เพื่อให้ ได้มาซึ่ งตัวบ่งชี้ เพิ่มเติมตาม  
อัตลักษณ์ในระดับมหาวิทยาลัย ตามภาพลักษณ์ที่
แท้จริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีขั้นตอน
การดําเนินงาน  ดังนี้ 

1.1  ทําการสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสีย  เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  
คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้
บัณฑิต  โดยใช้แบบสอบถาม   

1.2 ทําการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้จาก

มส. 9.1-3-1 รายงานผล
การดําเนินงานการ
กําหนดตวับ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณะ ระดับ
มหาวิทยาลัย (อ้างองิ
หลักฐานของ
มหาวิทยาลัย) 
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การสํารวจฯ พร้อมทําการจัดลําดับ อัตลักษณ์  ผลการ
สํารวจดังนี้ 

อันดับ 1 มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่คน
ในท้องถิ่น คะแนนเฉล่ีย 3.894 

อันดับ 2 ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการ 
ศึกษา คะแนนเฉล่ีย  3.835 

อันดับ 3  บริการวิชาการ  เพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น คะแนนเฉล่ีย 3.776 

อันดับ 4 บัณฑิตมีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น  คะแนนเฉล่ีย 3.742 

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  เพื่ อรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 22 
เมษายน 2554  ณ โรงแรมมิลฟอร์ด อ .ปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.7 นําเสนอผลการประชาพิจารณ์ต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณา 

1.8 นําเสนอผลการประชาพิจารณ์ต่อ กบ. 
เพื่อพิจารณา 

1.9 นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
1.10 ทําการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการ 

2. ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
และมีเกณฑ์ที่ใช้ประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ สามารถวัดระดับ
คุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้นั้น ๆ ดังรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 9.1.1อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ได้แก่ “ความรู้คู่ชุมชน” 

นิยาม : อาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษามีความรู้ 
และนําความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน  โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่
ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน1 คะแนน2 คะแนน3 คะแนน4 คะแนน5 
มีการปฏิบัติ 

1 ข้อ 
มีการปฏิบัติ 

2 ข้อ 
มีการปฏิบัติ 

3 ข้อ 
มีการปฏิบัติ

4 ข้อ 
มีการปฏิบัติ 

5 ข้อ  
 4 มีการดําเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตาม
การดําเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) 
การจดัทํารายงาน
ประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีขอ้มลู
ครบถ้วนตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษากําหนด
ใน CHE QA Online 
และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพ

ในกระบวนการบริหารงานทั้งทางด้านวิชาการ 
และการบริหารงานทั่วไป  คณะฯ ได้นําระบบการ
ดํ า เนินงานประกัน คุณภาพมาใช้ดํ า เนินการทุก
กระบวนการบริหาร ได้แก่ 

1. ระบบการควบคุม  คณะมีระบบควบคุม ดังนี้ 
1.1 ด้านการบริหารงาน  โดยได้ดําเนินการ

ตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดต่างๆ 
เพื่อให้คณะฯ ดําเนินการ คณะฯ ดําเนินการควบคุมโดย
ระบบงบประมาณ พัสดุ  และการเงิน โดยเกณฑ์พึงรับ-
พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ  และจัดให้มีการรายงานผลการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2553  (มส. 9.1-4-1,มส. 9.1-4-
2) 

1.2 ด้านวิชาการและการเรียนการสอน นั้น 
ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ได้ทําการควบคุม
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (อ้างอิงเอกสาร
ประกอบขององค์ประกอบที่ 2) 

1.3 การควบคุมกิจกรรมการดําเนินงานการ

มส. 9.1-4-1 รายงานผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 
2553 

มส. 9.1-4-2 โปรแกรม 
GFMIS ระบบบญัชี 3 
มิติ 

มส. 9.1-4-3 โปรแกรม
สําเร็จรูปติดตามการ
ดําเนินงาน 

มส. 9.1-4-4 สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน 

มส. 9.1-4-5 รายงานการ
วางระบบการควบคุม
ภายในและการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะฯ 
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การศึกษาของสถาบัน 
 

ประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 
สมศ. ซึ่งคณะฯใช้การควบคุมร่วมกับสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปติดตามการ
ดําเนินงาน (มส. 9.1-4-3) 

2. ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  
2.1 ในเรื่องการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติ

ราชการ หรือปฏิบัติตามงาน/โครงการต่างๆ คณะฯ ได้
ดําเนินการตามระบบติดตามของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การปฏิบัติงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณ ได้
ดําเนินการตามระบบการรายงานการดําเนินงานและ
รายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงาน รอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ในปีการศึกษาต่อไป (มส.  9.1-4-4) 

2.2 คณะฯ ได้ดําเนินการตามระบบกลไกการ
ตรวจสอบภายในตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจ
เ งิ นแ ผ่ นดิ น  โดยรั บการตรวจสอบภาย ในจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ประจําปี 2553  ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม พ.ศ.2553 ประกอบด้วย ผศ.ธีระ  ภักดี,  
ดร .พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข ,  อาจารย์ ไพชยนต์  
สิริเสถียรวัฒนา, อาจารย์วิไลวรรณ กระต่ายทอง, ผู้ช่วย
ศ า สต ร า จ า ร ย์ รั ช นี  นิ ธ า ก ร ,  อ า จ า ร ย์ อ ภิ ช า ติ  
บวบขม, นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ และมีผู้บริหาร
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสํานักงาน
คณบดีเป็นผู้ให้ข้อมูล  โดยผลการสอบทานพบว่าการ
ประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่
กําหนด  ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่ง
ผลการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ที่ ดีมาก 

2) คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ประจําปี 2553  ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม พ.ศ.2553 ประกอบด้วย ผศ.ธีระ  ภักดี, ดร.
พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข, ผศ.ไพชยนต์  สิริเสถียร
วัฒนา ,  อาจารย์วิ ไลวรรณ  กระต่ายทอง ,  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์รัชนี  นิธากร, อาจารย์อภิชาติ บวบขม, 
นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ และมีผู้บริหารประกอบด้วย 
คณบดี  รองคณบดี และหัวหน้าสํานักงานคณบดีเป็น
ผู้ให้ข้อมูล  โดยผลการสอบทานพบว่าการประเมินผล

ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 

มส. 9.1-4-6 รายงานผล
การประเมินการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2553 

มส. 9.1-4-7 รายงานผล
การตดิตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหาร ประจาํปี พ.ศ.  
2552-2553 

มส. 9.1-4-8 ผลการ
ประเมินผล การ
ปฏิบัติงานตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหารปี
การศึกษา 2553 (ตาม
ตัวบ่งชีท้ี่ 13 ของสมศ.) 

มส. 9.1-4-9 ระบบ CHE 
QA ONLINE   

มส. 9.1-4-10 รายงานการ
ประเมินตนเอง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2547-2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 9.1-1-9) 

มส. 9.1-4-11  รายงาน
การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ
สถานศึกษา สมศ. 
2549 

มส. 9.1-4-12 รายงานผล
การประเมิน ภายใน
ระดับคณะ ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2552  และ
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การควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กําหนด  ระบบ
การควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุ
วัตถุประสง ค์ของการควบคุมภายใน  ซึ่ งผลการ
ตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ที่ เหมาะสม 

โดยกรรมการการตรวจสอบภายในได้ตรวจตาม
เอกสาร แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบการประเมินความ
เส่ียงเพื่อการควบคุมภายใน (มส. 9.1-4-5) 

2.3 ในด้านการเรียนการสอน นักศึกษาได้ทํา
การประเมินการสอนของอาจารย์ประจําและอาจารย์
พิเศษในทุกรายวิชา ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป. และ
คณะแจ้งผลการประเมินต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ต่อไป  (มส. 9.1-4-6) 

2.4 มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล
งานผู้บริหาร ประจําปี พ.ศ.2552-2553 โดยคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงาน  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เข้าตรวจประเมินผู้บริหารคณะฯ 
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 โดยมีผลการประเมิน
คณบดี อยู่ในระดับดีมาก (มส. 9.1-4-7) และการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานตําแหน่งประเภทผู้บริหารปี
การศึกษา 2553 (ตามตัวบ่งช้ีที่ 13 ของ สมศ.) ซึ่ง
ประเมินในประเด็นสําคัญ 3 เรื่อง คือ ด้านคุณภาพการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ด้าน
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการประจําปีและด้าน
ความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการประเมิน
เฉล่ีย 5 คะแนน (มส. 9.1-4-8) 

2.5 การติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน
การประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ สกอ./ สมศ. ใช้การ
ติดตามรายงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE  (มส. 
9.1-4-9)  

3. ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา   
3.1 คณะได้จดัทํารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR)  ทุกปีการศึกษา เพื่อรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ได้ดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (มส. 9.1-4-10) 

โดยเม่ือปีการศึกษา 2549 สมศ. ได้เข้าตรวจ

รายงานการประชุม
อาจารย์และรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ 

มส. 9.1-4-13 เอกสาร
ประกอบการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/2553 วันที่ 27 
ตุลาคม2553 (แผนการ
ปรับปรงุการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2552 
ระดับมหาวทิยาลัย 

มส. 9.1-4-14 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเสนอ
ต่อ สกอ. โดยผ่าน 
ระบบ Che Qa Online

มส. 9.1-4-15 เว็บไซต์
คณะhttp://huso. 
kpru.ac.th และระบบ 
Che Qa Online 
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ประเมินคุณภาพภายนอก (มส. 9.1-4-11) และจะ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินในปีการศึกษา 2553 
สมศ. ในปี 2554 

ในส่วนของการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
การศึกษา 2552 คณะฯ ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการประกันของมหาวิทยาลัยเมื่อ
วันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ.2553 คณะกรรมการ ประกอบด้วย  
รศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ จากภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
มนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร, รศ.ศิริพร มณีชูเกตุ จาก
ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
ม .นเรศวร ,  ดร . ไพสาล  สรรสรวิ สุทธิ์   จากคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ  มรภ.นครสวรรค์, อาจารย์จักรี อดุลนิรัตน์  
จากคณะนิติศาสตร์  ม.นเรศวร, อาจารย์สนทยา สาลี 
จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ .พิบูลสงคราม ,  ผศ .
มล .ปัทมาวดี  สิงหจารุ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ มรภ.กําแพงเพชร นางสาว
อุทุมพร  สอนบุญเกิด, นางสาวพันทิภา  เย็นญา โดยมี
คะแนนการประเมิน 2.53 และผลการประเมินในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี โดยมีการแจ้งผลการประเมินตนเอง
ให้กับ ผู้บริหาร  และประธานโปรแกรมวิชาได้นํา
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานต่อไป (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
และผลการประเมินตนเองของคณะผ่านเอกสารรูปเล่ม 
เว็บไซต์ http://huso.kpru.ac.th และระบบ Che Qa 
Online (มส. 9.1-4-15) 

 5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นําผลการ
ประเมินภายในจากรายงานการประเมินตนเองมาพฒันา
งานของคณะอย่างต่อเนื่องโดย   

1. นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ.2553 ซึ่ง
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเร่งด่วน โดยคณะฯ ได้

มส. 9.1-5-1 ผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 
2552 /เอกสาร
ประกอบการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
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ของแผนกลยทุธ์ทุกตัว
บ่งชี้  
 

ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามข้อเสนอแนะ ตาม
เอกสารรายงานการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ นําเสนอต่อผู้บริหารคณะ คณาจารย์ 
และคณะกรรมการประจําคณะ (มส. 9.1-5-1)  

2. นําผลการประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย  
โดยคณะกรรมการประเ มินคุณภาพภายในจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดย สมศ. มาไว้ในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2553, 2554 (มส. 9.1-
5-2) โดยผู้บริหารและตัวแทนอาจารย์ได้ร่วมกันกําหนด
กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุผลต่อคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา ซึ่งได้นําผลการประเมินคุณภาพฯ ที่เป็น
จุดอ่อน  มาหาแนวทางพัฒนา  เพื่อจัดทําแผนฯ ในการ
ประชุ ม เชิ งป ฏิบัติ ก าร  “การทบทวนและจัดทํ า
แผนปฏิบัติการประจําปีและแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 19-23 เมษายน 
2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  
จ.ชลบุรี (มส. 9.1-5-3) และในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี และแนวทางพัฒนาการดําเนินงานสู่
ความเป็นเลิศ” เพื่อทบทวนค่านิยมหลัก แผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2553 – 2554 
และการติดตามผลการประเมินภายใต้เครื่องมือ PART” 
ในระหว่างวันที่ 17- 22 เมษายน 2554 ณ อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (มส. 9.1-5-4) และในการจัด
ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 4  ร ะ ดั บ ค ณ ะ
ในวันที่ 5 เมษายน 2554 และวันที่ 8 มิถุนายน 2554 
(มส. 9.1-5-5)  

10/2553 วันที่ 27 
ตุลาคม2553 (แผนการ
ปรับปรงุการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะในการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2552 
ระดับมหาวทิยาลัยและ
รายงานการประชุม
อาจารย์และรายงาน
การประชุมคณะกรรม
บริหารคณะ 

มส. 9.1-5-2 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2553, 
2554 

มส. 9.1-5-3 เอกสาร
ประกอบ “การทบทวน
และจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปีและแนว
ทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานสู่ความเป็น
เลิศ” วันที่ 19-23 
เมษายน 2553 ณ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์
ซิตี้ จอมเทียน พัทยา  
จ.ชลบุร ี

มส. 9.1-5-4 เอกสาร
ประกอบ “การทบทวน
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี และแนวทาง
พัฒนาการดําเนนิงานสู่
ความเป็นเลิศ” เพื่อ
ทบทวนค่านิยมหลัก 
แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี พ.ศ. 2553 – 
2554 และการติดตาม
ผลการประเมินภายใต้
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เครื่องมอื PART” ใน
ระหว่างวันที่ 17- 23 
เมษายน 2554 ณ 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์

มส. 9.1-5-5 แฟ้มเอกสาร
ประกอบการประขุม 
และบันทึกเชิญประชุม 
ในวันที่ 5 เมษายน 
2554 และวันที ่8 
มิถุนายน 2554 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้
ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง
9 องค์ ประกอบ
คุณภาพ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ดังนี้     

1.ร่วมเป็นเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดย
มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมมือกับ สกอ. พัฒนาฐานข้อมูล 
11 องค์ประกอบที่ครอบคลุมองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพ Che Qa Online System  เพื่อรายงานการ
ประเมินตนเอง ได้ในระดับหน่วยงาน และได้ประสาน
ความร่วมมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  กรอก
ข้อมูลพื้นฐาน และรายงานการประเมินตนเองตามกรอบ
การประเมินของ สกอ. ที่ครอบคลุมทุกตัวบ่งช้ีและ
สามารถเชื่อมโยงกับสํานักประกันคุณภาพฯ ได้โดยผ่าน 
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. มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมระบบงบประมาณ
พัสุด ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑ์พึงรับ-จ่าย 
ลักษณะ 3 มิติ (มส. 9.1-6-3)   

4. มีระบบฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอนและ
การวจิัย 

- ฐานข้อมูลการลงทะเบียน ฐานข้อมูลผล
การเรียนการสอน  ฐานข้อมูลนักศึกษาและฐานข้อมูล
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ (มส. 9.1-6-4) 

- ฐานข้อมูลด้านการวจิัย ระบบบริหาร
งานวิจัย วช.ระบบ nrpm  http://nrpm.nrct.go.th/ 
http://st1.kpru.ac.th/res/res/(มส. 9.1-6-5) 

5. มีฐานข้อมูลด้านสารสนเทศเพื่อการศึกษา จาก
สํานักวิทยบริการฯ โดยเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลทุก

มส. 9.1-6-1 หน้าเว็บไซต์
http://www.cheqa.
mua.go.th/ 

มส. 9.1-6-2 หน้าเว็บไซต์
http://202.29.15.8  

มส. 9.1-6-3 หน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย ระบบ
งบประมาณ พสัดุ 
การเงิน และบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 
มิติ   

มส. 9.1-6-4 หน้าเว็บไซต์
สํานักส่งเสริมวชิาการ
และงานทะเบียน
http://202.29.15.55/ 

มส. 9.1-6-5 หน้าเว็บไซต์
http://nrpm.nrct.go. 
th/http://st1.kpru.ac
.th/res/res/ 

มส. 9.1-6-6 หน้าเว็บไซต์
http://st1.kpru.ac.th
/libweb/ 

มส. 9.1-6-7 หน้าเว็บไซต์
http://huso.kpru.ac. 

    th 
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ระบบสามารถจัดทําเป็นสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกัน คุณภาพการ ศึกษาภายในครบทั้ ง  9 
องค์ประกอบ (มส. 9.1-6-6) 

6. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจของคณะฯ   
http://huso.kpru.ac.th ประกอบด้วย 4 ด้าน (มส. 
9.1-6-7) 

1. ด้านนักศึกษาการเรียนการสอน 
2. ด้านงานวิจยั 
3. ด้านการเงิน 
4. ด้านบริหารจัดการ 
ข้อมูลจากฐานขอ้มูลทุกระบบสามารถจัดทํา

เป็นสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของสถาบัน 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการ  
ดังนี ้

1. คณะและโปรแกรมวิชา ได้ส่งเสริมให้นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะ เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

นักศึกษามีส่วนร่วม ดงันี้  
-  ด้านการเรียนการสอน  นกัศึกษามีส่วนรว่มใน

การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารยท์ุกคน  ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน
การศึกษา รวมทั้งในปีการศึกษา 2553 (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) 

- ด้านการประกันคุณภาพ นายกองค์การนักศึกษา 
นายกสโมสรนักศึกษา  ตัวแทนนักศึกษา ได้เข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 
เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและให้ข้อคิดเห็น และ นักศึกษาร่วม
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา (QA.KM) เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระหว่างคณะและระหว่างมหาวิทยาลัย (มส. 9.1-7-4) 

มส. 9.1-7-1 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การจดัการเรยีนการ
สอนของคณาจารย์ใน
คณะ ปีการศึกษา 2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
9.1-4-6) 

มส. 9.1-7-2 การบูรณา
การเรียนการสอนกับ
การบูรณาการการ
บริการวิชาการและการ
วิจัย นักศึกษามส่ีวน
ร่วมในการบูรณาการ
บริการวิชาการและการ
วิจัย โดยการมีส่วน
ร่วมกับอาจารยผู้์สอน 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 และ
ตัวช้ีวัดที่ 5.1) 

มส. 9.1-7-3 สรุปโครงการ
การจดักิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  (สรุป
โครงการกิจกรรมไหว้ครู
และบายศรีสู่ขวัญน้อง
ใหม่ , โครงการ
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อาจารย์มีส่วนรว่มดังนี ้
รายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 9.2  ในการมี

ส่วนร่วมให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ ในระดับ
คณะและระดับมหาวิทยาลัย  

2. ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของสถาบัน  มหาวิทยาลัย /คณะ /โปรแกรม
วิชา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพ  อาทิ  ในรูปแบบของการร่วมเป็น
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย / 
การร่วมกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  การให้
ข้อมูลป้อนกลับ  เช่น  การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต   การประเ มินผลการดํา เนินงานของ
มหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการตรวจ ติดตามภายนอก 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา /ปรับปรุง หลักสูตร และ
การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการประกันคุณภาพ เป็นต้น
(มส. 9.1-7-5, มส. 9.1-7-6) 

ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรบั
นักศึกษาและเยาวชน, 
โครงการนิทรรศการ
ศิลปและวัฒนธรรม”
ศิลปกรรมเฉลิมพระ
เกียรต”ิ,  โครงการจดั
กิจกรรมแข่งขันผลงาน
ทางศิลปวัฒนธรรมจีน 
ในงานนทิรรศการ
วิชาการ เมื่อ (15 ม.ค. 
54) 

มส. 9.1-7-4  
     - สรุปโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการการสร้าง
เครือข่ายผู้นํานักศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในวนัที่ 25 
มกราคม 2554 

     - รายช่ือนกัศึกษาที่เข้า
ร่วมกจิกรรม ณ มรภ.
อุตรดติถ์  ในวนัที่ 21 
สิงหาคม 2553   

    -  สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย โดย
กระบวนการจดัการ
ความรู้ใหก้บันักศึกษา 
(QA.KM)) 

มส. 9.1-7-5 รายช่ือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 
ปรับปรงุ หลักสูตร และ
การให้ความรว่มมือกับ
คณะและมหาวิทยาลัย
ในการดําเนินกจิกรรม
ต่าง ๆ ในด้านการ
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ประกันคุณภาพ 
มส. 9.1-7-6 สรุปผล

ภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตและความ
ต้องการของบณัฑิต
มหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ 2553 

 8  มีเครือข่ายการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวา่ง
สถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีระบบการ
สร้างเครือข่าย  โดยผู้บริหารมีนโยบายชัดเจน  และจัด
ให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยมีการดําเนินงานสร้างเครือข่าย  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัย ได้เชิญบุคลากรภายในคณะ เป็น
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหน่วย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้  

- ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกล่ินจันทร์  เป็นวิทยากร
และตรวจประเมินคุณภาพภายในที่ สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2553 (มส. 9.1-
8-1) 

 - ผศ .สุวิทย์ วงษ์บุญมาก และ นางสาว  
สมลักษณ์ วิริยจารี  เป็นวิทยากรและตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  เมื่อวันที่  17  
สิงหาคม  2553  (มส. 9.1-8-2) 

- อาจาร ย์ สุภาวรรณ  ศรี ไตรรัตน์  เ ป็น
วิทยากรและตรวจประเมินคุณภาพภายในกองกฎหมาย 
ม.นเรศวร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553  (มส. 9.1-8-3)    

2. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัย มีเครือข่ายการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกันดังนี้ 

2.1 เครือข่ายการประกันคุณภาพอธิการบดี
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ความ
คิ ด เ ห็ น ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น  ก ลุ่ ม เ ส ว น า  Quality 
Assurance Forum  (มส. 9.1-8-4) 

2.2  เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 8 แห่ง  มีการประชุมทําความ
ตกลงความร่วมมือและจัดกิจกรรม (มส. 9.1-8-5) ดังนี้

- การเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้กับหน่วยงานภายนอก 

มส. 9.1-8-1 หนังสือเชิญ
เป็นวิทยากรและตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหน่วยงาน ปี
การศึกษา 2552 

มส. 9.1-8-2 หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
บุคลากรเป็นวทิยากร
และตรวจประเมนิ
คุณภาพภายใน ระดับ
หน่วยงาน ปกีารศึกษา 
2552 

มส. 9.1-8-3 หนังสือเชิญ
เป็นวิทยากรและตรวจ
ประเมิน 

 มส. 9.1-8-4 รายงานผล
การ  ประชุมเสวนา 
Quality Assurance 
Forum ครั้งที่ 1/2554 

มส. 9.1-8-5 บันทึกความ
ร่วมมือด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบัน 

มส. 9.1-8-6 สรุปโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ
การสร้างเครอืขา่ยผู้นํา
นักศึกษาเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ใน
วันที่ 25 มกราคม 
2554 และรายชื่อ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
กิจกรรม ณ มรภ.
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- การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
- การอบรม เป็ น ผู้ประ เมิ นภาย ใน

หลักสูตร 1 และเป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน  
- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กิจกรรมผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือ
นวัตกรรม เครือข่าย ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ใน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 หอประชุมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร (ใหม่) ชั้น 2 

 
2.3 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  8 แห่ง ในส่วนที่
เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษามีการประชุมทําความตกลง
ความร่วมมือและจัดกิจกรรม (มส. 9.1-8-6) ดังนี้ 

- การสร้างเครือข่ายผู้นํานักศึกษา เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 25 มกราคม
2554  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มรภ.
กําแพงเพชร 

- การสร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย สั มมนา ผู้นํ า
นักศึกษา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษา  ณ  มรภ .อุตรดิตถ์  ในวันที่  21 
สิงหาคม 2553   
              2.4 นายกองค์การนักศึกษา  นายกสโมสร
นักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา ได้ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ  เพื่อรับทราบ
ผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและให้ข้อคิดเห็น และ นักศึกษาร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา (QA.KM) (มส. 9.1-8-7) 

อุตรดติถ์  ในวนัที่ 21 
สิงหาคม 2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 9.1-7.4) 

มส. 9.1-8-7 สรุปผลการ
ดาํเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัย โดย
กระบวนการจดัการ
ความรู้ใหก้ับนักศึกษา 
(QA.KM) (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 9.1-
7.4) 

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดหีรือ
งานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวปฏิบัติที่
ดี เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพงานจนเกิดผลการ
ปฏิบัติที่ดี โดยมีกระบวนการ 8 ประเด็น ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์องค์กร และอัตลักษณ์ 
2. มีหลักการบริหารจัดการที่ดี 
3. ชี้นําองค์การ 
4. ประสานความคิด ผลิตเป็นยุทธศาสตร์ 
5. สามารถนําการเปล่ียนแปลง 
6. แสดงเป็นผลงาน 

มส. 9.1-9-1 ตน้แบบการ
พัฒนาคุณภาพงานจน
เกิดผลการปฏิบัติที่ด ี

มส. 9.1-9-2 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ 
การจดัการความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา  : กจิกรรม
นําเสนอผลการ
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7. ประสานเครือข่ายใช้ประโยชน์ 
8. ตอบโจทย์คุณภาพที่ยั่งยืน 
โดยการวิเคราะห์องค์กรและอัตลักษณ์ แบ่งเป็น

แนวคิดการวินิจฉัยองค์กร  และแนวคิดจิตปัญญา ซึ่ง
ผู้บริหารเป็นผู้กําหนด 4 บทบาทที่สําคัญในการนํา
องค์กรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ สร้างทีมงานใน
การพัฒนางานด้านประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 9 
องค์ประกอบ และส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดีและนําเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน และ
แลกเปล่ียนแนวความคิดที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (มส. 9.1-
9-1)  

การเผยแพร่นวตักรรม /แนวปฏิบัติที่ด ี
1. คณะฯ ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยสํานัก

ประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา  ดังนี้    

1.1 โครงการการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา: กิจกรรมนําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good  practice) หรือนวัตกรรม ระดับ
หน่วยงาน ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานมาทั้งส้ิน 21 ผลงาน เป็นงาน
ด้านการเรียน  การสอน จํานวน 5 ผลงาน และด้านการ
พัฒนางาน  จํานวน 16  ผลงาน โดยคณะฯ ได้ ส่งผล
งาน 2 ผลงานในการเข้าร่วมคือ 1) คู่มือรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรสายผู้สอน 
(อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง )  ของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 2) ส่ือการเรียนการ
สอนในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของ อาจารย์อิฏฐารมณ์ 
มิตสุวรรณ  สิงหรา  และของอาจารย์ เยาวลักษณ์ 
ใจวิสุทธิ์หรรษา ด้านการพัฒนางาน การผลิตส่ือด้าน
ศิลปและวัฒนธรรม “ระบําชากังราว” ส่งในนามสํานัก
ศิลปและวัฒนธรรม (มส. 9.1-9-2)  และนําเสนอเป็น
โปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 
17-22 เมษายน 2554 ณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(มส. 9.1-9-3) 

1.2  โครงการการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา: กิจกรรมนําเสนอผลการ

ปฏิบัติการที่ดี (Good  
practice)  หรอื
นวัตกรรม(Innovation) 
ในวันพุธที่ 30  มีนาคม  
2554 และเอกสาร
ประกอบ  (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 9.1-2-
12)   

มส. 9.1-9-3 เอกสาร
ประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯ เมื่อวันที่ 
17-22เมษายน 2554 
ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 9.1-5-3) 

มส. 9.1-9-4 บันทึก
ข้อความเชิญเขา้รว่ม
กิจกรรม 
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ปฏิบัติการที่ดี (Good  practice) หรือนวัตกรรม โดย
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ในวัน
ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร (ใหม่) ชั้น 2 (มส. 9.1-9-4) 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

9 ข้อ 9 ข้อ คะแนน 5  9 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

9 ข้อ 9 ข้อ คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นางขนิษฐา ศิรริัตน ์

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  055-721878 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :  sirirat_n1@hotmail.com  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะฯ มีนโยบาย และแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชดัเจน 
2. คณะฯ มีบุคลากรที่ดูแลเรื่องการประกันคุณภาพของคณะโดยตรงและมีส่วนร่วมในการดําเนนิงานการประกนั

คุณภาพต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 
3. คณะฯ จัดให้มรีะบบประกันคุณภาพที่เอื้ออํานวยต่อการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพทั้งการประเมินภายใน

และภายนอก 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
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องค์ประกอบที ่10 นโยบายรัฐบาล “ สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 
ตัวบ่งชี้ที ่ 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี  (3 D)  (การคิดรอบปีการศึกษา) 
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 เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 วางแผนพัฒนาสถานศึกษา
ตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3ด ี(3D) และ
ส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร ส่ิงอาํนวยความ
สะดวก และบุคคล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ
กําหนดนโยบาย และจัดทําแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ 
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (มส. 10.1-1-1) ยังได้จัด
ให้มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามนโยบาย 3ดี 
(มส. 10.1-1-2) ทั้งนี้ยังมอบหมายผู้รับผิดชอบตาม
นโยบายดังกล่าว (มส. 10.1-1-3) 

คณะฯ กําหนดให้มีการดําเนินการพัฒนานักศึกษา
ตามนโยบาย 3ดี โดยกําหนดอยู่ในประกาศนโยบายและ
แนวทางดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 10.1-1-4) 

มส. 10.1-1-1แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยตาม
นโยบาย 3ด ี

มส. 10.1-1-2 โครงการ
เงินนอกงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 , 2554 

มส. 10.1-1-3 บันทึก
ข้อความการ
มอบหมายงานตาม
นโยบายสถานศึกษา 
3ด ี

มส. 10.1-1-4 ประกาศ
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

นโยบายและแนว
ดําเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

 2 จัดการเรยีนรู้ จดักิจกรรม
ด้านประชาธิปไตย ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการ
จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
ครบทุกด้าน (มส. 10.1-2-1 , มส. 10.1-2-2) ดังนี้ 

1. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
(Decency) วันที่ 22 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2. การอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา
และเยาวชน ช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 
2553 ณ ห้องเรียน 3303 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

3. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสาร วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2553 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

4. โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ 
วันที่ 11-24 เมษายน 2553 ณ วัดพุทธมงคล 
มลรัฐนิวแม็กซิโก วันที่ 11-22 มิถุนายน 2553 
ณ  ประ เทศตุ ร กี ,  โ รม า เ นี ย  วั นที่  9 -2 2 
กรกฎาคม 2553 ณ ประเทศสวีเดน 

5. กิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ 

6. เสวนาวิชาการ "วรรณกรรม: พัฒนาคน พัฒนา
สังคม วันที่ 14, 16 มกราคม 2554 ณ อาคาร 
1 2  ห้ อ ง  1 2 2 1  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
กําแพงเพชร 

7. โครงการฝึกจริยธรรมสําหรับผู้นํารุ่นใหม่ วันที่ 
17-19 มกราคม 2554 ณ ค่ายทหารพรานที่ 35 
จังหวัดกําแพงเพชร 

8. กิจกรรมด้านประชาธิปไตย  (Democracy) 
วันที่ 8 กันยายน 2553 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

9. กิจกรรม เข้ า ค่ าย  " เยาวชนรุ่ น ให ม่หั ว ใจ
ประชาธิปไตย" วันที่ 27-29 สิงหาคม 2553 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

10. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก

มส. 10.1-2-1 รายงาน
สรุปโครงการ/
กิจกรรม 

มส. 10.1-2-2 บันทกึ
ข้อความขออนุญาต
จัดกิจกรรม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ยาเสพติด (Drug-Free) วันที่ 8 กันยายน 2553 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

 3 พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มี
องค์ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3  ดี (3 D)  
อย่างมีคุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้
อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภูมิคุ้มกันจากยาเสพตดิ 
(มส. 10.1-3-1) ดังนี้ 

1. กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของคณาจารย์ฯ วันที่ 11 
สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. การประชุมอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง 
"การมอบหมายงานการจัดกิจกรรม 3ดี" วันที่ 
2 กุมภาพันธ์ 2554 

3. ผ่านเว็บไซต ์http://huso.kpru.ac.th 

มส. 10.1-3-1 บันทึก
ข้อความขออนุญาต
จัดกิจกรรม, ใบ
เซ็นชื่อเข้าร่วม
ประชุม 

มส. 10.1-3-2 web site 
http://huso.kpru.a
c.th 

 4 ให้ความรว่มมือกับทกุฝ่าย
ในการดําเนินงานนโยบาย
คุณภาพสถานศึกษา 3  ดี 
(3 D)   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประสาน
ความร่วมมือกับสํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงาน
ตํารวจจังหวัดกําแพงเพชร องค์กรศาสนา คณะต่างๆ 
ร วมถึ ง ศู นย์ สํ านั ก  ภาย ในมหาวิ ทย า ลั ย ร าช ภัฏ
กําแพงเพชร ในการดําเนินนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 
อาทิ การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบาย
คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี และสร้างความร่วมมือกับ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายในจังหวัด
กําแพงเพชรส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ตามนโยบาย 3ดี (มส. 10.1-4-1, 
มส. 10.1-4-2) 

มส. 10.1-4-1 หนังสือ
ราชการเรื่องการจัด
กิจกรรมรณรงค์เนื่อง
ในวันต่อต้านยาเสพ
ติด 

มส. 10.1-4-2 บันทึก
ข้อความเชิญชวน
นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 3 ดี 

 5 กํากับ ตดิตามให้
สถานศึกษาพัฒนาหรือมี
นวัตกรรมส่งเสริมใหก้าร
ดําเนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
(3 D)    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการ
ประเมินผลเพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ในปีต่อไป (มส. 10.1-5-1) 

มส. 10.1-5-1 คําส่ัง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนกิจกรรม
นโยบายสถานศึกษา 
3 ดี (3 D) 

 

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 : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.มัย ตะติยะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวสมลักษณ์ วิริยจาร ี

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1134 โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1217 

E-mail :  maihuso@hotmail.com E-mail :   somlak_45272440@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบาย 3ดี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
ทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที ่10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3  ดี (3 D)  มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม  
(การคิดรอบปีการศึกษา) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนุน

นโยบายสถานศึกษา 3 ด ี
(3 D)  จํานวน 1 ด้าน 

- มีกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3  ดี

(3 D)  จํานวน 2 ด้าน 

- มีกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3  ดี

(3 D)  จํานวน 3 ด้าน 
 
ผลการคํานวณ  

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา  3  ดี  (3 D)  ทั้งหมด  10 

     -  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย    2 

     -  ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 7 

     -  ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิทุกชนดิ 1 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ครบ 3 ด้าน ครบ 3 ด้าน คะแนน 5  ครบ 3 ด้าน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 
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เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ครบ 3 ด้าน ครบ 3 ด้าน คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.มัย ตะติยะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวสมลักษณ์ วิริยจาร ี

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1134 โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1217 
E-mail :  maihuso@hotmail.com E-mail :   somlak_45272440@hotmail.com 

 
เอกสารหลักฐาน 
มส. 10.2-0-1   1. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 

2. การอบรมคณุธรรมจรยิธรรมสําหรับนักศึกษาและเยาวชน 
3. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
4. โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ 
5. กิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญนอ้งใหม่ 
6. เสวนาวิชาการ "วรรณกรรม: พัฒนาคน พฒันาสังคม 
7. โครงการฝึกจริยธรรมสําหรบัผู้นํารุ่นใหม ่
8. กิจกรรมด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
9. กิจกรรมเข้าค่าย "เยาวชนรุน่ใหม่หัวใจประชาธิปไตย" 
10. กิจกรรมพฒันานักศึกษาดา้นภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมตามนโยบาย 3ด ี

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- 
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บทที่ 3 ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
 

3.1  ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 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  คะแนน 5 7 ข้อ  คะแนน 4 ขาดเกณฑ์ข้อ 8 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.2 ร้อยละ 10 5 
คะแนน 1.32 

ร้อยละ 7.94  คะแนน 1.32  

63 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.3 ร้อยละ 20 13 

คะแนน 1.72 
ร้อยละ 20.63  คะแนน 1.72  

63 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.4 4 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 4 5 ข้อ  คะแนน 4 ขาดเกณฑ์ข้อ 6, 7 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.5 6 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.6 6 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.8 4 ข้อ 4 ข้อ  คะแนน 4 4 ข้อ  คะแนน 4  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5 5 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 ่ 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 8 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.3 15,000 บาท/คน 1,346,642.84 23,217.98บาท/คน 
คะแนน 4.64 

23,217.98 บาท/คน  คะแนน 4.64  

58 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 3 ข้อ  คะแนน 3 ขาดเกณฑ์ข้อ 4, 5 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.1 5 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5 ขาดเกณฑ์ข้อ 6 

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 5 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 4  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 9.1 9 ข้อ 9 ข้อ  คะแนน 5 9 ข้อ  คะแนน 5  
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  ตาราง ส 2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคณุภาพ 9 องคป์ระกอบ และตามนโยบายรัฐบาล 3 ดี 
 ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี    
 

 
องค์ประกอบ 

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดาํเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00  การดาํเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดาํเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1. ปรัชญา ปณธิานวัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
2. การเรียนการสอน 2.68 5.00 4.00 4.01 การดําเนินงานระดับด ี  
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 5.00 .- 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
4. การวจิัย 4.64 5.00 - 4.88 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 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 9 องค์ประกอบ 3.17 5.00 4.00 4.64 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดี ดีมาก   
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3.3  ตาราง ส3.  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี

  
 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50  การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดาํเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00  การดาํเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดาํเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input)

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพบัณฑิต - - 4.00 4.00 การดําเนินงานระดับด ี  
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการ       
  ก. ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
  ข. ด้านพันธกจิของการบริหารการอุดมศึกษา 3.17 5.00 - 4.44 การดําเนินงานระดับด ี  
มาตรฐานที่ 3  ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้

- 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมของ ทุกมาตรฐาน 3.17 5.00 4.00 4.64 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดี ดีมาก   
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3.4  ตาราง  ส4.  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี

 

 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดาํเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00  การดาํเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดาํเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1.ด้านนกัศึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย - 5.00 4.00 4.00 การดําเนินงานระดับด ี  
2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
3.ด้านการเงิน 4.64 5.00 - 4.82 การดําเนินงานระดับดีมาก  
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.52 5.00 - 3.26 การดําเนินงานระดับพอใช ้  

เฉลี่ยรวมของ ทุกมุมมอง 3.17 5.00 4.00 4.64 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดี ดีมาก   
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3.5  ตาราง  ส5.  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน    กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตร ี
 

 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การดาํเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การดาํเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50  การดาํเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.00  การดาํเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดาํเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา 
  (1)  ด้านกายภาพ 

 
 

5.00 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

5.00 

 
 

การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

  (2)  ด้านวิชาการ 1.52 5.00 - 3.61 การดําเนินงานระดับด ี  
  (3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
  (4)  ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
2.  มาตรฐานดา้นการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  (1)  ด้านการผลิตบัณฑิต 

 
 
- 

 
 

5.00 

 
 

4.00 

 
 

4.00 

 
 

การดําเนินงานระดับด ี

 

  (2)  ด้านการวจิัย 4.64 5.00 - 4.88 การดําเนินงานระดับดีมาก  
  (3)  ด้านการการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
  (4)  ด้านการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมของทกุตัวบ่งชี้ของทกุมาตรฐาน 3.17 5.00 4.00 4.64 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดี ดีมาก   
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ภาคผนวก ก :  ข้อมูลพื้นฐาน (Common  data set)  ตามเกณฑ์ของ สกอ.  ปีการศึกษา 2553 (กลุ่ม ข) 
 

ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 297.00 
2 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 4.29 
3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 15.00 
4 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาโทที่มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 4.24 
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์  
6 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนน

เต็ม ๕) 
 

7 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 4.29 
8 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บขอ้มูล) 608.00 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บขอ้มูล) 21.00 
10 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่จดัเก็บข้อมูล)  
11 จํานวนหลักสูตรที่เปดิสอนทัง้หมด 9.00 
12 - -ระดับอนุปรญิญา  
13 - -ระดับปริญญาตร ี 8.00 
14 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
15 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก  
16 - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 1.00 
17 - -ระดับปริญญาโท ที่มีทัง้แผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน  
18 ระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบยีนเรียนในแผน ก  
19 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
20 - -ระดับปริญญาเอก  
21 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด  
22 - -ระดับอนุปรญิญา  
23 - -ระดับปริญญาตร ี  
24 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
25 - -ระดับปริญญาโท  
26 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
27 - -ระดับปริญญาเอก  
28 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพทั้งหมด  
29 - -ระดับอนุปรญิญา  
30 - -ระดับปริญญาตร ี  
31 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
32 - -ระดับปริญญาโท  
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ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
33 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
34 - -ระดับปริญญาเอก  
35 จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ทัง้หมด  
36 จํานวนหลักสูตรที่เปดิสอนโดยศูนย์การจดัการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด  
37 - -ระดับอนุปรญิญา  
38 - -ระดับปริญญาตร ี  
39 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
40 - -ระดับปริญญาโท  
41 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
42 - -ระดับปริญญาเอก  
43 จํานวนหลักสูตรที่เปดิสอนโดยศูนย์การจดัการศึกษานอกสถานที่ตั้งและผ่านการรับทราบจากสกอ.  
44 - -ระดับอนุปรญิญา  
45 - -ระดับปริญญาตร ี  
46 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
47 - -ระดับปริญญาโท  
48 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
49 - -ระดับปริญญาเอก  
50 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 5.00 
51 - -ระดับอนุปรญิญา  
52 - -ระดับปริญญาตร ี 5.00 
53 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
54 - -ระดับปริญญาโท  
55 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
56 - -ระดับปริญญาเอก  
57 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการ

ดําเนินงานฯ ครบถ้วน 
 

58 - -ระดับอนุปรญิญา  
59 - -ระดับปริญญาตร ี  
60 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
61 - -ระดับปริญญาโท  
62 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
63 - -ระดับปริญญาเอก  
64 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการ

ดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ทีก่ําหนด) 
5.00 
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ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
65 - -ระดับอนุปรญิญา  
66 - -ระดับปริญญาตร ี 5.00 
67 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
68 - -ระดับปริญญาโท  
69 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
70 - -ระดับปริญญาเอก  
71 จํานวนหลักสูตรทัง้หมดที่ยังไมไ่ด้รับอนุมัตติามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
3.00 

72 - -ระดับอนุปรญิญา  
73 - -ระดับปริญญาตร ี 3.00 
74 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
75 - -ระดับปริญญาโท  
76 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
77 - -ระดับปริญญาเอก  
78 จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพทีม่ีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครฐัหรอื

ภาคเอกชนที่เกีย่วข้องกับวิชาชพีของหลักสูตร 
 

79 - -ระดับอนุปรญิญา  
80 - -ระดับปริญญาตร ี  
81 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
82 - -ระดับปริญญาโท  
83 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
84 - -ระดับปริญญาเอก   
85 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 1,420.00 
86 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนปุริญญา  
87 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 1,341.00 
88 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
89 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 79.00 
90 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  (แผน ก)  
91 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข) 79.00 
92 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
93 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก   
94 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด 531.00 
95 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเรือ่งการมีงานทํา 413.00 
96 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดง้านทําหลังสําเร็จการศึกษา 157.00 
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ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
97 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  
98 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา 200.00 
99 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 9.00 
100 เงินเดอืนหรอืรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่ได้งานทาํหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 
7,600.00 

101 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 21 
102 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
103 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
297.00 

104 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

 

105 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.27 

106 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

15.00 

107 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

 

108 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.27 

109 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

110 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

 

111 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

 

112 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด รวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ 63.00 
113 - -จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 58.00 
114 - -จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาตอ่  5.00 
115 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 50.00 
116 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ี 11.00 
117 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 36.00 
118 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 3.00 
119 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 12.00 
120 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ี 1.00 
121 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท 10.00 
122 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 1.00 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) 

169

ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
123 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1.00 
124 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาตร ี  
125 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาโท  
126 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 1.00 
127 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์  
128 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ี  
129 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท  
130 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
131 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,112.54 
132 - -ระดับอนุปรญิญา  
133 - -ระดับปริญญาตร ี 2,085.71 
134 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
135 - -ระดับปริญญาโท 26.83 
136 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
137 - -ระดับปริญญาเอก  
138 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบริการให้นกัศึกษา 5.63 
139 จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช ้Wi-Fi กับ

สถาบัน 
 

140 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแกน่ักศึกษา 

4.28 

141 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ใน
ระบบไร้สาย 

3.92 

142 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาท ิงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการ
หรือจดับรกิารดา้นอาหารและสนามกีฬา 

3.93 

143 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมรีะบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.55 

144 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรยีนในเรื่องคุณภาพการสอน และส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้(เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

3.72 

145 - -ระดับอนุปรญิญา  
146 - -ระดับปริญญาตร ี  
147 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
148 - -ระดับปริญญาโท  



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
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170

ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
149 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
150 - -ระดับปริญญาเอก   
151 จํานวนรวมของบทความวิจัยของวทิยานิพนธห์รือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ที่ตีพิมพ ์(ปริญญา

โท) 
22.00 

152 - -จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง 

15 

153 - -จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)  ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

1.00 

154 --จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding)  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI  หรือวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ได้รับการยอมรับในสาขา   

6.00 

155 --จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการรบั
นานาชาติที่ไดร้บัการยอมรับในสาขาหรือในระดับสากล  เช่น  ISI  หรือ  Scopus 

 

156 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

 

157 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

 

158 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

 

159 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

 

160 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ปริญญาโท)  
161 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจงัหวดั  
162 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ  
163 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
 

164 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
165 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
166 จํานวนรวมของบทความวิจัยของวทิยานิพนธท์ี่ตีพิมพ ์(ปริญญาเอก)  
167 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
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171

ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
168 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

จํานวนการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
 

169 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.  
170 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ

ของ สมศ. 
 

171 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI 

 

172 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

 

173 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

 

174 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

 

175 - -จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

 

176 ระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรยีน  
177 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ปริญญาเอก)  
178 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจงัหวดั  
179 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ  
180 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
 

181 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
182 - -จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
183 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการของปีทีผ่่านมา 20.63 
184 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณทีี่เลือกใช้เกณฑ์

ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  
7.94 

185 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาตอ่ แยกตามวุฒปิริญญาหรือเทยีบเท่า  63.00 
186 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  11.00 
187 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่   47.00 
188 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   5.00 
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189 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญา

ตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5)  
4.27 

190 จํานวนนักวจิัยประจําทัง้หมด รวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ  
191 - -จํานวนนักวจิยัประจําที่ปฏิบตัิงานจริง  
192 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพด้านงานวจิัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ 
 

193 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําที่ได้รบัความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย  
194 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 921,000.00
195 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
196 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
197 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 921,000.00
198 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 425,642.80
199 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
200 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
201 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 425,642.80
202 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 58.00 
203 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
204 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
205 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 58.00 
206 จํานวนนักวจิัยประจําทัง้หมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)  
207 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
208 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
209 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
210 จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่มีการยืน่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 5.00 
211 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1.00 
212 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
213 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
214 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 1.00 
215 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

จํานวนการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
3.00 

216 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

217 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
218 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 3.00 
219 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.  
220 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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221 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
222 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
223 (สมศ.)จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ.  
 

224 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
225 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
226 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
227 (สมศ.)จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล ISI  
 

228 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
229 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
230 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
231 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

 

232 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
233 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
234 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
235 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

 

236 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
237 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
238 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
239 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

 

240 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
241 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
242 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
243 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

 

244 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
245 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
246 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
247 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั 3.00 
248 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
249 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
250 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 3.00 
251 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับชาต ิ  
252 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
253 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
254 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
255 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
256 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
257 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
258 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
259 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
260 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
261 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
262 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
263 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 
264 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
265 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
266 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 1.00 
267 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 30.00 
268 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์   
269 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 9.00 
270 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ  
271 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
272 - -ตําราหรือหนงัสือที่มกีารตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9.00 
273 - -ตําราหรือหนงัสือทีใ่ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนงัสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 

274 - -จํานวนนักวจิยัประจําที่ลาศึกษาต่อ  
275 จํานวนอาจารยป์ระจําที่ลาศึกษาต่อ 5.00 
276 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
277 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
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278 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  5.00 
279 จํานวนนักวจิัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  
280 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
281 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
282 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
283 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 15.00 
284 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 9.00 
285 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย  
286 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจยั 3.00 
287 จํานวนโครงการหรอืกิจกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
288 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)   
289 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  5.00 
290 จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทัง้หมด  
291 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี  
292 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร  
293 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง  
294 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น  
295 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ  
296 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า  
297 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน  
298 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลาย ู  
299 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย ์  
300 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว  
301 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม  
302 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ  
303 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย  
304 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใชใ้นกลุ่มประเทศอาเซียนอืน่ๆ  
305 จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศทีก่าํหนด

ทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
 

306 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเกาหลีที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

307 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมรที่กําหนด(ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

308 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนกลางที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
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ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
309 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่กําหนด (ได้

คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
 

310 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬที่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

311 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่าที่กําหนด  (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

312 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิโนที่
กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

313 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามาเลย์ที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

314 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษามลายูที่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

315 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาวที่กําหนด (ได้
คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

316 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเวียดนามที่
กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

317 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

318 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอินโดนีเซียที่
กําหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

319 - -จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตามกฎหมายทีใ่ช้
ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

 

320 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 2.00 
321 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเป็นไทย 
7.00 

322 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสรา้งภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทกุชนิด 1.00 
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