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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 2554 เพื่อตรวจสอบดูวาการดําเนินงานประกันคุณภาพจาก
ตัวชี้วัดทั้ง 10 องคประกอบนั้น มีการดําเนินการหรือไม เพื่อนําไปเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 ขอมูลที่เสนอในรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้  ไดนําเสนอผลการปฏิบัติงานในชวงของปการศึกษา 2554        
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
 การประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มุงเนนใหความสําคัญในประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของคุณภาพการศึกษา  คณะฯ หวังวาการประเมินคุณภาพดวยตนเองในคร้ังนี้คงจะไดรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนยิ่งจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหดีข้ึนตอไป 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยมัย  ตะติยะ) 
คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร 

31 พฤษภาคม 2555 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

สารบัญ 
 

                                          หนา  
คํานํา  
สารบัญ  
บทสรุปผูบริหาร  
บทที่ 1 สวนนํา  

 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเปนมา 1 
 ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค  5 
 โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารมหาวทิยาลัย /หนวยงาน 6 
 คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

โครงการขององคกร  Organizational  Profile 
8 

10 
 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 32 
 จํานวนนักศึกษา/ จํานวน FTES ของหนวยงาน 32 
 จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 33 
 งบประมาณ และอาคารสถานที ่ 36 
 เอกลักษณของหนวยงาน 37 
 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปทีผ่านมา 37 

บทที่ 2 สวนสําคัญ 
 องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ    
 ตัวบงชีท้ี่  1.1 กระบวนการพฒันาแผน    43 
 ตัวบงชี้อัตลักษณ  (สมศ.)  
 ตัวบงชี้ที่ 16 : ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดตัง้สถาบัน

(สมศ.)  
 

 ตัวบงชีท้ี ่16.1 : ผลการบริหารสถาบนัใหเกิดอัตลักษณ 50 
 ตัวบงชีท้ี่ 16.2 : ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ 56 
 ตัวบงชีท้ี่ 17 : ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน(สมศ.)  58 
 องคประกอบที ่ 2 การผลิตบณัฑิต   
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.1  มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   67 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.2  อาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  74 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.3  อาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  76 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.4  ระบบการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ  78 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.5  หองสมุด อุปกรณการศึกษา  และสภาพแวดลอมการเรียนรู  84 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.6  มีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน   90 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบณัฑิต  95 
 ตัวบงชีท้ี ่ 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา  99 
 ตัวบงชี้พ้ืนฐาน :  ดานคุณภาพบัณฑิต (สมศ.)  
 ตัวบงชีท้ี่ 1 บัณฑติปริญญาตรีทีไ่ดงานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (สมศ.) 101 
 ตัวบงชีท้ี่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิอุดมศึกษา

แหงชาต ิ (สมศ.) 
103 

 ตัวบงชีท้ี่ 3 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร(สม 105 

 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

สารบัญ (ตอ) 
 

(คณะครุศาสตร/คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
  ตัวบงชีท้ี่ 4 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

(สมศ.)   
112 

  ตัวบงชีท้ี่ 14 การพัฒนาคณาจารย(สมศ.)   113 
 องคประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
 ตัวบงชีท้ี ่ 3.1  ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร   115 
 ตัวบงชีท้ี่  3.2  ระบบและกลไกการสงเสริมกิจการนักศึกษา  120 
 องคประกอบที ่4 การวิจัย   
 ตัวบงชีท้ี ่4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  124 
 ตัวบงชีท้ี ่4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค   142 
 ตัวบงชีท้ี ่4.3  เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจาํและ

นักวิจัยประจาํ  
152 

 ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  :  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค (สมศ.)  
  ตัวบงชี้ที่  5 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  (สมศ.) 154 
  ตัวบงชี้ที่ 6 งานวิจัยที่นาํไปใชประโยชน  (สมศ.) 157 
  ตัวบงชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการทีไ่ดรับการรับรองคุณภาพ  (สมศ.) 162 
 องคประกอบที ่5 การบริการทางวิชาการแกสังคม    
 ตัวบงชีท้ี ่5.1  ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแกสังคม  164 
 ตัวบงชีท้ี ่5.2  กระบวนการบริการทางวชิาการใหเกิดประโยชนตอสังคม  168 
 ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  :  ดานการบริการวิชาการแกสังคม  
 ตัวบงชี้ที่ 8  : ผลการนาํความรูและประสบการณจากการใหบริการวชิาการมาใชในการพฒันาการ

เรียนการสอน หรือการวิจัย(สมศ.)  
172 

 ตัวบงชี้ที่ 9  : ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก(สมศ.)  175 
 ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม  (สมศ.)   
 ตัวบงชี้ที่ 18 : ผลการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ของสถาบัน(สมศ.)   
 ตัวบงชีท้ี่ 18.1 : ผลการชี้นาํ ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 1 (ภายใน

มหาวิทยาลยั) 
179 

 ตัวบงชีท้ี่ 18.2 : ผลการชี้นาํ ปองกัน หรือแกปญหาสังคมในประเด็นที่ 1 (ภายนอก
มหาวิทยาลยั) 

182 

 องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ตัวบงชีท้ี ่6.1  มีระบบและกลไกในการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม  185 
 ตัวบงชี้พ้ืนฐาน  :  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  
 ตัวบงชี้ที่ 10 : การสงเสริมและสนับสนนุดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  189 
 ตัวบงชี้ที่ 11 : การพัฒนาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  193 
 องคประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ   
 ตัวบงชีท้ี ่ 7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบนัและผูบริหารทุกระดบัของสถาบนั  195 
 ตัวบงชีท้ี ่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสูสถาบนัเรียนรู  206 
 ตัวบงชีท้ี ่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  212 
 ตัวบงชีท้ี ่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  215 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

สารบัญ (ตอ) 
 

 ตัวบงชี้พ้ืนฐาน : ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน (สมศ.) 
ตัวบงชีท้ี่ 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสถาบนั (สมศ.)                               

220 

 ตัวบงชีท้ี่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบนั (สมศ.)  221 
 องคประกอบที ่ 8  การเงินและงบประมาณ   
 ตัวบงชีท้ี ่8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  222 
 องคประกอบ ที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 ตัวบงชีท้ี ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  230 
          ตัวบงชี้พ้ืนฐาน :  ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน (สมศ.)  
  ตัวบงชีท้ี่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด  (สมศ.) 252 
 องคประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา  3 ดี (3D)  
 ตัวบงชีท้ี่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 253 
 ตัวบงชีท้ี่ 10.2  ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  มีความรู  เจตคติที่ดี ตลอดจน

เกิดพฤติกรรม 
256 

บทที่ 3  สวนสรุปผลการประเมิน  
 ตาราง  ส.1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 258 
   

ภาคผนวก               
 ก. ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)          266 
           ข.  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ                                                           279 
           ค.  คําสั่งคณะทาํงานสังเคราะหรายงานการประเมินตนเอง                                            288 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

บทสรุปผูบริหาร 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร : 
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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 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชานิติศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ  โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถ่ิน บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจําสาขา ประสาน
การบริหารโดยหนวยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และมีศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร  (GIS)  ศูนย
สงเสริมและพัฒนาเครือขายชุมชนทองถ่ินดานประชาธิปไตย ศูนยคอมพิวเตอรประจําคณะ และหองสมุดกฎหมาย เปนแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูที่อยูในความรับผิดชอบของคณะ 

ปการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนักศึกษาทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 1,654 โดยมีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 939 คน นักศึกษาภาค กศ.บป. จํานวน 633 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 
82 คน (ระดับปริญญาโทบริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจําสาขา ประสานการบริหารโดยหนวยประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ขอมูลดานบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บุคลากรสายสอน จําแนกตาม ตําแหนงขาราชการ จํานวน 
28 คน ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 คน ตําแหนงอาจารยประจําตามสัญญาจาง จํานวน 45 คน รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 80 คน (ลาศึกษาตอ 8 คน) และบุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนทั้งสิ้น 7.5 คน 

 
ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 
 องคประกอบที่ 1  คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.15 ผลการประเมินอยูในระดับด ี
 องคประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 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 4.71 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (ไมรวมองคประกอบที่ 10) 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

จุดเดน/แนวทางเสริม 
1. คณะฯ ไดจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาทางบอรดประชาสัมพันธ สื่อโทรทัศน และ

เว็บไซตของคณะฯ เชน ขอมูลการจัดกิจกรรม ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ขาวสารวิชาการ 
2. คณะฯ สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยจัดข้ึน เพื่อเปนการเสริมสราง

ทักษะตางๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ดาน 
3. คณะฯ มีการพัฒนาวารสารพิกุลใหเปนไปตามมาตรฐาน และเวทีในการเผยแพรงานวิจัย 
4. คณะฯ สงเสริมการจัดอบรมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนางานดานวิชาการ 

และการวิจัย อยางตอเนื่อง 
5. คณะฯ  มีการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมที่มีระบบกลไก  ทําใหเกิดเครือขายชุมชน  สังคม ทั้งหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนอยางกวางขวาง 
6. นักศึกษาใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมดานศิลปะวัฒนธรรมของคณะฯ เปนอยางด ี
7. ผูบริหารคณะฯ บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลอยางเครงครัด 
8. บุคลากรภายในคณะฯ ทุกคน มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของคณะฯ อาทิเชน กิจกรรมการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง มีสวนรวมในการระบุ วิเคราะห ประเมิน รวมทั้งมีสวนรวมดําเนินการและรายงานผลความกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง และมีสวนรวมในงานการประกันคุณภาพทุกระดับ 

 
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 จุดเดน คือ “มุงเนนทองถ่ิน สานศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งสอดคลองกับอัตลักษณ ของ
มหาวิทยาลัย คือ “ความรูคูชุมชน” โดยมีโครงการบริการวิชาการ ไดแก โครงการเผยแพรนาฏศิลป โครงการนิทรรศการทาง
วิชาการ เปนตน อีกทั้ง มีการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน และการวิจัย อาทิ งานวิจัย เร่ือง งานวิจัย 
เร่ือง  สภาพการอานของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล  สังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกําแพงเพชร  ซึ่งมีการนําขอมูลจาก
การบูรณาการงานบริการวิชาการ  โครงการสงเสริมการอานแกเยาวชนและประชาชนเพื่อพอ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมือง 
จ.กําแพงเพชร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555ประกอบการสอนรายวิชา บริการสารสนเทศ ของโปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ศาสตร เปนตน 

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเผยแพรและบริการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมผานเว็บไซตของคณะ 

เคเบิ้ลทองถ่ิน มีการจัดขบวนแหและปายเชิญชวนผานชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการจัดนิทรรศการ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชนเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตลอดจนเปนการบริการ
วิชาการแกผูสนใจทั้งภายในและภายนอก  และสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับโดยการ
สงเสริมใหบุคลากรภายในคณะและนักศึกษา เขารวมกิจกรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ อาท ิการประดิษฐทารํา “ระบําชา
กังราว” โดยอาจารยเยาวลักษณ ใจวิสุทธิ์หรรษา ที่ไดรับการยอมรับใหไปจัดแสดงทั้งในประเทศและตางประเทศหลาย
ประเทศดวยกัน 

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 

(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

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 ไดพัฒนาเว็บไซตของคณะ 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
เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เชน โทรศัพทภายในสายตรงของผูบริหาร สื่อสาร โดยผานทางเว็บไซต และใหบุคลากรใน
สังกัดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการประเมินภาวะผูนําตามการรับรูของบุคลากรและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาเฉพาะกรณีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

ดานการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน และ

ทองถ่ิน มีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยมีระบบและ
กลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน สํารวจความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร และไดนํามาจัดทํา
เปนแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ. 2553 - 2557 เพื่อที่จะสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ใหมีศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางสูงสุดเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

ดานการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดทํานโยบายและแผนงานดานการวิจัย สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

เพิ่มศักยภาพและทักษะดานการวิจัย งานวิชาการ โดยจัดอบรมใหกับอาจารยในคณะ จัดสรรเงินรายไดเพื่อสนับสนุนทุนการ
วิจัยใหแกบุคลากรภายในคณะ อีกทั้ง สรางเครือขายภายในมหาวิทยาลัย  ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  ในการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยทั้งระบบ ทั้งการสรางความรู  ความเขาใจในรูปการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
วิพากษโครงรางงานวิจัย  ตลอดจนการจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก  
เพื่อใหเกิดงานวิจัยและงานสรางสรรค  และพัฒนาองคความรูที่ไดจากการวิจัย เพื่อบูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอน 
โดยคณาจารยไดนําประสบการณจากงานวิจัยมาใชในการเรียนการสอน และดานอ่ืนๆ 
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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  
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี 
ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ด้วยเหตุนี้ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จนถึงในปี    
พ.ศ. 2522 เปล่ียนเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2538 มาถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารได้พัฒนาองค์กรมาถึง
ขณะนี้ 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 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาดังต่อไปนี้     
(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) ภาควิชาภาษามาเลย์ (15) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส (16) ภาควิชาภาษาเยอรมัน (17) ภาควิชาภาษาอิตาเล่ียน 
 รายวิชาในภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ประกอบด้วย (1) พื้นฐานการเมืองและการปกครองของไทย        
(2) การปกครองท้องถิ่น (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 
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร 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 เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร                  
ให้สถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนสถาบันและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญานําไปใช้ในการจัดการศึกษา     
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับต่างๆ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดพิมพ์เอกสารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 เพื่อเป็นประโยชน์แก่
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดหลักสูตรในระดับปริญญาในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส่งผลสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงต้อง
ปรับเปล่ียนบทบาทและวิธีการดําเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา           
ได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ดังนั้นหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 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  โดยในปีการศึกษา 2553 คณะฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
และผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. ซึ่งนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่       
1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
นิติศาสตร์) 3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) 
5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) 
 ในปีการศึกษา 2554 จัดการศึกษา แบ่งเป็น 7 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ และหลักสูตรปรับปรุง 2554  จํานวน 5  หลักสูตร  ได้แก่  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น บริหารจัดการในรูปแบบ
อนุกรรมการประจําสาขา ประสานการบริหารโดยหน่วยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และมีศูนย์
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจํา
คณะ และห้องสมุดกฎหมาย เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ  โดยในปีการศึกษา 2554 
คณะฯ ได้ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
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จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร์) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์) และดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555    
 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้ดําเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียน 
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใช้หลัก        
ธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ  โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  และตรวจสอบได้ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  เน้นการจัดการความเส่ียง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร       
ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3.  การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร        
ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้ง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548)          
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) 
โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีวุฒิ    
ทางการศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาเอกซ่ึงสําเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์มากขึ้น อนึ่ง          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ส่งเสริมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุก
ปี โดยได้รับทั้งงบประมาณการพัฒนาอาจารย์ และงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย          
การ บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากน้ี ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน
และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 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  
(GIS) ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร จนใช้การได้              
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรได้เร่งรัดการผลิต
บัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ที่เน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
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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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    1.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
        

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานบริการธุรการ

1.หน่วยงานสารบรรณ

2.หน่วยการประชุม

3.หน่วยเลขานุการ

4.หน่วยการเจ้าหน้าที่

5.หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

6.หน่วยประชาสัมพันธ์

7.หน่วยพัฒนาระบบราชการและประกัน
คุณภาพการศึกษา

8.หน่วยการเงินและพัสดุ

9.หน่วยนโยบายและแผน

10.หน่วยบริการการจัดการเรียนการสอน

งานวิชาการและบริการการศึกษา

โปรแกรมวิชา/

กลุ่มสาขาวิชา

1. รัฐประศาสนศาสตร์

2. นิติศาสตร์

3. การพัฒนาชุมชน

4. ภาษาไทย

5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

6. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

7. สารสนเทศศาสตร์

8. อัญมณีและเครื่องประดับ

9. การปกครองท้องถิ่น (ป.โท)

หน่วยกิจการนักศึกษา ศูนย์

1.   ศูนยส์ารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

2.   ศูนยส์่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย

3.  ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ

4.  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5.  ห้องสมุดกฎหมาย
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โครงสร้างการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

คณบดี

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ

1งานพัฒนาหลักสูตร

2งานพัฒนาการเรียนการสอน

3งานประเมินการสอน

4งานพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ

5งานวิจัยพัฒนาการเรียนการ
สอน

6งานการจัดการความรู้

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

และหัวหน้าสํานักงานคณบดี

1ยุทธศาสตร์/โครงการ

2งานแผนระยะสั้นและระยะยาว

3งานแผนปฏิบัติการประจําปี

4งานจัดทํารายงานประจําปี

5งานกํากับและติดตามโครงการ
แผนปฏิบัติการ

6งานรายงานการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส

7งานจัดทําคําของบประมาณ

8งานตรวจสอบภายใน

หัวหน้าศูนย์

1ศูนย์สารสนเทศทางภมูิศาสตร์ 
(GIS)

2ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย

3ศูนย์คอมพิวเตอร์

4ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5ห้องสมุดกฎหมาย

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิจัย

1งานประกันคุณภาพการศึกษา 
SAR, กพร.

2งานการพัฒนางานวิจัยคณะและ
ท้องถิ่น

3งานแผนบริหารความเสี่ยง

4งานแผนความต้องการ
อัตรากําลังของคณะ

5งานบริหารโครงการ รป.บ.

6ช่วยงานสํานักงานคณบดี

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1งานส่งเสริมกิจการนักศึกษา

2งานกองทุนกู้ยืมเรียน

3งานพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา

4งานทุนการศึกษา

5งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ
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4. คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
      

 
                                                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะตยิะ 
คณบดี 

   

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

และหัวหน้าสํานักงาน 

 อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

   

  

ดร.นิศากร  ประคองชาติ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 อาจารย์สายพณิ  พิกุลทอง กรูุง 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

และการวิจยั 
 

 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
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อาจารย์บญุญาบารมี  สว่างวงศ์ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์  ยนืยง 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศลิป์และ

ประยุกต์ศิลป์ 
     

 

 

 
ดร.ประดิษฐ์  นารีรกัษ ์
ประธานโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธรุกิจ 

 ดร.วิทยา  คามณุี 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาสังคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
สารสนเทศศาสตร์ 

     

 

 

 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
 อาจารยว์ัลลภ ทองอ่อน 

 หัวหน้าศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
อาจารย์อัจฉราวรรณ  รูปดี 
ผู้ประสานงานนาฏศิลป์ 

และการละคร 
     

 

 

อาจารย์สายพณิ  พิกุลทอง กรูุง 
ผู้ประสานงานภาษาจีน 

 รองศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์  วงศ์คําจันทร์
ผู้ประสานงานปรัชญาและศาสนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว 
ผู้ประสานงานวิชาดนตรี 
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5.  โครงการขององค์กร  Organizational  Profile   
 

บทนํา : โครงร่างองค์กร 
 
1. ลักษณะองค์กร 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะหน่ึงในจํานวน 5 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวงของการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 
  ก. สภาพแวดล้อมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 (1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและแหล่งงาน ซึ่งปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนปริญญาตรีภาคปกติ จํานวน 9 หลักสูตร และ
ระดับปริญญาตรีภาค กศ.บป. จํานวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร ตามตาราง  OP-1 ก (1-1)  ดังนี้  
ตาราง OP-1 ก (1-1) หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

 
ระดับหลักสูตร 

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้* 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 9 หลักสูตร 
นิติศาสตร์ (น.บ.) 
 
เปิดสอน 

 ภาคปกติ 
 ภาค กศ.บป. 

 

1 -  ถ่ายทอดความรู้โดยอาจารย์ประจําและอาจารย์
พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญ เช่น ตุลาการศาลปกครอง  
ผู้พิพากษา  พนักงานอัยการ ทนายความ ตํารวจ 
พร้อมท้ังจัดให้ มีการบรรยายสรุปโดยอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงบรรยายท่ีสํานักอบรมศึกษากฏหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนี้  ยังเน้นการฝึก
ปฏิบัติการ ฝึกทักษะในสถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์จริง  
-  การฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการห้องศาลจําลอง 
-  การฝึกทักษะด้านการวิจัย  
-  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
-  มีการประเมินผลก่อนและหลังเรียนมาปรับปรุง 

-  ห้องสมุดกฏหมาย 
- ห้องปฏิบัติการศาลจําลอง 
- ศึกษาดูงานเนติบัณฑิตยสภา
และสภาทนายความ  
- ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพใน
หน่ ว ย ง าน ในก ร ะบวนก า ร
ยุติธรรม  
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 
 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
(รป.บ.) 
 
เปิดสอน 

 ภาคปกติ 
 ภาค กศ.บป. 

 

1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติในภาคสนาม  
-  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
-  การฝึกทักษะด้านการวิจัย 
 -  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
- เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ Online 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ใน
กระบวนการวิจัย 
- การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย  
-  มีการประเมินผลก่อนและหลังเรียนมาปรับปรุง 
 

- อาจารย์ผู้สอนจัดทํา จัดหา
เอกสารประกอบการสอน  บท
ปฏิบัติการ สื่อการสอน  จัดหา
วัสดุฝึก  
-  อาจารย์ผู้สอนจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอนท่ี
เหมาะสมและทันสมัย 
-  จัดหาทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษา 
-  มีเครือข่ายในการพัฒนาด้าน
วิชาการแก่นักศึกษา 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
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ระดับหลักสูตร 

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้* 

การแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 
-  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
- เค รือ ข่ายความ ร่วมมือกับ 
อปท. / หน่วยงานอิสระ 

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(วท.บ.) 

1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  การสอนแบบมีสื่อประกอบการบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
-  การศึกษาท่ีเน้นการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-  การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ  
Internet 
-  นําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน 
-  ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
 

- อาจารย์ผู้สอนจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สาํคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอนท่ี
เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
-  มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา  
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ (ศป.บ.)   
 

1  -  การสอนแบบบรรยาย  
-  ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
-  ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนามท้ังใน และนอก
มหาวิทยาลัย จากสถานท่ีจริง 
-  การสอนแบบมีสื่อประกอบการบรรยาย 
-  การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ  
Internet 
-  นําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน 
-  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถาบัน 
-  มีการประเมินผลก่อนและหลังเรียนมาปรับปรุง 
 

- อาจารย์ผู้สอนจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอนท่ี
เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
-  มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา  
- เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ก า รศึ ก ษ า กั บ ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ 
(ประเทศจีน) 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

การพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)   
 
 
เปิดสอน 

 ภาคปกติ 
 ภาค กศ.บป. 

 

1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  
-  การเรียนรู้ในชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ฐานในการเรียนรู้ 
-  การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน   
-  การสอนแบบมีสื่อประกอบการบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
-  การศึกษาท่ีเน้นการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
-  การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ  
Internet 

-  อาจารย์ผู้สอนจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมีสื่อการสอนท่ี
เหมาะสมและหลากหลาย 
-  มีทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา 
-  มีเครือข่ายในการพัฒนาด้าน
วิชาการแก่นักศึกษา 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
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ระดับหลักสูตร 

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้* 

-  นําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอน 
-  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถาบัน 
-  มีการประเมินผลก่อนและหลังเรียนมาปรับปรุง 

 

ภาษาจีน (ศศ.บ.) 1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
-  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
-  การสอนแบบเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกฝนและใช้
จริงกับอาจารย์เจ้าของภาษาจีน 
-  มีสื่อการเรียนรู้ท่ีเน้นด้านเทคโนโลยี 
-  นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับ
ภาษาจีน  (HSK)  หรือ TOP  โดยต้องผ่านในระดับ  
4-6 

-  มีกิจกรรมนอกเวลาเรียนโดย
ให้นักศึกษามาฝึกฝนกับอาจารย์
และรุ่นพ่ี 
-  มีกิจกรรมชมรมภาษาจีนทุก
วันพุธ 
-  แ น ะ นํ า ห นั ง สื อ ต่ า ง ๆ ท่ี
เ กี่ ย ว กั บ ภ า ษ า จี น   เ ช่ น  
โปรแกรมสนทนา  QQ  ฟัง
เพลงจีน  ดูภาพยนต์และดาวน์
โหลดภาพยนต์จีน/เพลงจีนการ
ค้นคว้าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องจาก
เว็บไซต์ 
-  มีการทดสอบและเตรียมตัว
ก่ อ น ก า ร ท ด ส อบ วั ด ร ะ ดั บ
ภาษาจีนจริง 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 
เปิดสอน 

 ภาคปกติ 
 ภาค กศ.บป. 

 

1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
-  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่าง 
-  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถาบัน 
-  การสอนแบบเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกฝนและใช้
จริงกับอาจารย์เจ้าของภาษา 
-  นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ 
-  เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ  Internet 
- เน้นเทคนิคกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 
- บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
-  มีการประเมินผลก่อนและหลังเรียนมาปรับปรุง 
 

- อาจารย์ผู้สอนจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมี สื่อการสอนท่ี
เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
-  มี ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  ใ ห้ กั บ
นักศึกษา 
-  มีเครือข่ายในการพัฒนาด้าน
วิชาการแก่นักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา  
- เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
การศึกษา 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย (ศศ.บ.)   1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
-  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
-  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถาบัน 
-  เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ  Internet 
- เน้นเทคนิคกระบวนการคิดเคราะห์สังเคราะห์ 
- บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 

- อาจารย์ผู้สอนจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมี สื่อการสอนท่ี
เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
-  มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
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ระดับหลักสูตร 

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้* 

-  มีการประเมินผลก่อนและหลังเรียนมาปรับปรุง 
 

ให้แก่นักศึกษา  
- เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ก า รศึ ก ษ า กั บ ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ 
(ประเทศจีน) 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.) 

1 - เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
- เน้นการปฏิบัติจริง 
- ใช้การบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
-  มีสื่อการเรียนรู้ท่ีเน้นด้านเทคโนโลยี 
-  การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

- มีห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็น
ห้องปฏิบัติการ  
- มี โ ร ง เ รี ย น เ ท ศ บ า ล แ ล ะ
โรงเรียนระดับข้ันพ้ืนฐานเป็น
แหล่งการเรียนรู้ 
- มีห้องปฏิบัติการเป็นเอกเทศ 
- มี สวทช. เป็นแหล่งสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้ 

ระดับปริญญาโท ภาค กศ.บป. จาํนวน 1 หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตร์     
(รป.ม.)  
สาขาการปกครองท้องถ่ิน 

1 -  การสอนแบบบรรยาย 
-  ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
-  การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  (Research – 
based Learning) 
-  การสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  (Community – 
based Learning) 
-  การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการวิเคราะห์
ปัญหาการใช้ภาษา  (Problem – based Learning) 
-  การสอนโดยใช้โครงงานในการเรียนรู้  (Project – 
based  Learning)  
-  การสอนโดยใช้การศึกษาดูงานท้ังในและ
ต่างประเทศ 
 

-  มีหน่วยงานเครือข่ายท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ในสภาพจริง  เช่น  
อบต., อปท.   
- มี ห นั ง สื อ เ ฉ พ า ะ ท า ง ใ ห้
นักศึกษาใช้ศึกษาเพ่ิมเติม 
-  มี ก า ร ใ ห้ คํ า ป รึ กษ า ด้ า น
วิชาการ 
- อาจารย์ผู้สอนจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
-  อาจารย์ผู้สอนมี สื่อการสอนท่ี
เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
-  มี ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  ใ ห้ กั บ
นักศึกษา 
-  มีเครือข่ายในการพัฒนาด้าน
วิชาการแก่นักศึกษา 
-  มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา  
- เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
การศึกษา 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 
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(2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์
ของหน่วยงาน ดังน้ี  

 ปณิธาน :  มุ่งพัฒนาคนและองค์กร  บนพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  : สร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบูรณาการ พัฒนางานเพื่อท้องถิ่น สานศิลป์ความเป็นไทยสู่สากล    

   พันธกจิ : 
1) จัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) ทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหาท้องถิ่น 
3) ปรับปรงุ พฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อท้องถิ่น  
4) ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น       

  5) ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์ :  

1) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ ให้บริการทางวิชาการแก่นักศึกษา และบุคลากร
ทั่วไป ตลอดจนชุมชนในท้องถิน่ 
3) เพื่อเป็นแหล่งวิชาการทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของชุมชนทอ้งถิ่น 
วัฒนธรรมองค์กร :  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์เป็นคณะที่มีความหลากหลายในศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆ แต่ในความแตกต่าง
นี้ไม่ได้แสดงถงึความแตกแยกแต่อย่างใด แต่แสดงถึงวัฒนธรรมของหน่วยงานที่มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวร่วมกัน   
มีการทํางานเป็นทีม ร่วมคิด รว่มทํา รว่มสร้าง ร่วมพัฒนา และวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
แสดงออกมาผ่านอักษรภาษาองักฤษ 8 ตัวอักษร ดงันี ้ 
H     =   Honesty                 ซื่อสัตย ์ 
U   =   Unity                          สามัคคี  
S  =   Solidarity                  นับพี่น้อง  
O    =   Ownership              เป็นเจ้าของ  
K  =   Kindness                    เมตตา  
P     =    Punctuality              ตรงต่อเวลา  
R    =    Responsibility         รับผิดชอบ  
U     =    Universal                 มองการณ์ไกลมุ่งสู่สากล 

  “ซื่อสัตย์ สามัคคี นับพี่น้อง เป็นเจ้าขององค์กร เอื้ออาทรพร้อมเมตตา ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง มุ่งเวลา สืบเสาะหา   
สู่โลกกว้างอย่างยั่งยืน”     
 เอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

"มุ่งเน้นทอ้งถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม" โดยมีการกําหนดจดุเน้น จุดเด่น 2 ด้าน ได้แก ่
  1. ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เนื่องจากคณะมีสาขาพัฒนาสังคม  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  ภาษาไทย 
เป็นต้น 
     2. ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม  โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากคณะมีสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร 

ค่านิยมขององค์กร :  
  ทีมงาน  ความรับผิดชอบ  มุ่งผลงาน  ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
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 (3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จําแนกผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) เป็น 2 กลุ่ม ตามตาราง OP-1 ก (3-1) 
โดยมีปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามตาราง OP-1 ก (3-2) และ
สวัสดิการที่คณะจัดให้ตามตาราง OP-1 ก (3-3) 

ตาราง OP-1 ก (3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
 สายผู้สอน  สายสนับสนุน 

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจํา
ตามสัญญาจ้าง 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ปริญญาตรี 2 - 15.5 0.5 - - 6 
ปริญญาโท 21 5 25.5 1 - - - 
ปริญญาเอก 5 1 1 - - - - 
รวม 28 6 43 1.5 - - 6 
อา ยุ คน เ ฉลี่ ย 
(ปี) 

48.56  
(48 ปี 4 เดือน) 

36.39 
(36 ปี 3 เดือน) 

29.95 
(29 ปี 8 เดือน) 

30.54  
(30 ป ี4 เดือน) 

- - 29.38 
(29 ป ี3 เดือน)

อายุงานเฉลี่ย 
(ปี) 

22.11 
(23 ปี) 

3.05 
(3 ปี 5 เดือน) 

1.67 
(1 ปี 5 เดือน) 

1.08 
(1 ปี 8 เดือน) 

  2.42 
(2 ปี 3 เดือน) 

 

ตาราง OP-1 ก (3-2) ปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการให้
ลําดับความสําคัญโดยบุคลากรแยกตามประเภท  

ปัจจัยหลัก 

สายผู้สอน ( x  = ค่าเฉล่ีย) สายสนับสนุน ( x  = ค่าเฉล่ีย) 
ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
อาจารย์

ประจําตาม
สัญญาจ้าง 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

1.งานท่ีทําเป็นงานท่ีมีเกียรติ น่าภาคภูมิใจ 4.38 
(S.D.= 0.50) 

4.50 
(S.D.= 0.55) 

4.13 
(S.D.= 0.69) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

- 3.67 
(S.D.= 0.82) 

2.ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
เต็มท่ี 

4.67 
(S.D.= 0.48) 

4.50 
(S.D.= 0.55) 

4.23 
(S.D.= 0.62) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

- 4.33 
(S.D.= 0.52) 

3.ได้รับโอกาสให้รบัผิดชอบงานท่ีสาํคัญ 4.67 
(S.D.= 0.56) 

4.67 
(S.D.= 0.52) 

3.80 
(S.D.= 0.79) 

4.50 
(S.D.= 0.71) 

- 3.50 
(S.D.= 0.55) 

4.งานท่ีรบัผิดชอบมีส่วนท่ีส่งเสริมโอกาสทาง
ความก้าวหน้า 

4.13 
(S.D.= 0.45) 

4.33 
(S.D.= 0.82) 

3.63 
(S.D.= 1.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

- 3.17 
(S.D.= 0.75) 

5.ได้รับการส่งเสรมิใหไ้ปอบรม/ประชุม/สัมมนา เพ่ือ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 

4.04 
(S.D.= 0.46) 

4.50 
(S.D.= 0.55) 

3.63 
(S.D.= 0.84) 

4.50 
S.D.= 0.71) 

- 3.50 
(S.D.= 1.05) 

6.ได้รับโอกาสให้ไปศึกษาดงูานท้ังในและต่างประเทศ 4.08 
(S.D.= 0.58) 

3.83 
(S.D.= 0.75) 

3.30 
(S.D.= 1.02) 

4.50 
S.D.= 0.71) 

- 2.83 
(S.D.= 1.17) 

7.สวัสดกิารที่ได้รับทําให้คุณภาพชีวิตดขีึ้น 3.54 
(S.D.= 0.51) 

3.50 
(S.D.= 1.52) 

2.85 
(S.D.= 1.03) 

3.50 
S.D.= 0.71) 

- 2.33 
(S.D.= 1.21) 

8.มีสมัพันธภาพท่ีดีกับผูร้่วมงาน 4.33 
(S.D.= 0.56) 

4.83 
(S.D.= 0.42) 

3.95 
(S.D.= 0.96) 

4.00 
S.D.= 0.01) 

- 3.83 
(S.D.= 0.98) 

9.มีโอกาสไดพ้ัฒนาความกา้วหน้าทางสายงาน        
ท้ังสายสอนและสายสนับสนุน 

4.25 
(S.D.= 0.53) 

4.50 
(S.D.= 0.84) 

4.00 
(S.D.= 0.75) 

4.00 
S.D.= 0.00) 

- 3.33 
(S.D.= 0.82) 

10.ไดร้ับโอกาสให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/
ปริญญาเอก  

4.50 
(S.D.= 0.59) 

4.17 
(S.D.= 0.75) 

3.43 
(S.D.= 1.01) 

4.00 
S.D.= 0.00) 

- 2.83 
(S.D.= 1.47) 

11.ไดร้ับการสนับสนุนให้ขอตาํแหน่งทางวิชาการ 4.17 
(S.D.= 0.48) 

4.33 
(S.D.= 0.52) 

3.00 
(S.D.= 1.28) 

4.00 
S.D.= 0.00) 

- 2.33 
(S.D.= 1.51) 
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ปัจจัยหลัก 

สายผู้สอน ( x  = ค่าเฉล่ีย) สายสนับสนุน ( x  = ค่าเฉล่ีย) 
ข้าราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
อาจารย์

ประจําตาม
สัญญาจ้าง 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

12.ค่าตอบแทนตาํแหน่งทางวิชาการ 3.25 
(S.D.= 1.42) 

3.33 
(S.D.= 1.37) 

2.98 
(S.D.= 1.19) 

4.00 
S.D.= 0.00) 

- 2.33 
(S.D.= 1.51) 

13.ไดร้ับการส่งเสริมให้ทําผลงานวจิยัเพื่อติพิมพ์
เผยแพร ่

4.63 
 (S.D.=0.06) 

3.83 
(S.D.= 1.17) 

3.25 
(S.D.= 1.10) 

4.00 
S.D.= 0.00) 

- 2.33 
(S.D.= 1.51) 

14.มสี่วนร่วมในกจิกรรมท่ีทางคณะจัดข้ึน 4.13 
(S.D.= 0.90) 

4.00 
(S.D.= 0.89) 

4.00 
(S.D.= 0.45) 

4.50 
S.D.= 0.71) 

- 3.67 
(S.D.= 0.52) 

15.ไดร้ับค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิานตรงตามวุฒิ 
และเพียงพอต่อค่าครองชีพ 

2.99 
(S.D.= 1.30) 

3.17 
(S.D.= 1.33) 

2.85 
(S.D.= 1.14) 

3.50 
S.D.= 0.71) 

- 2.67 
(S.D.= 1.37) 

 

ตาราง OP-1 ก (3-3) สวัสดิการของบุคลากร 
สวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยและองค์กรท่ีเก่ียวข้องจัดให้ สวัสดิการท่ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดให้ 

บ้านพักอาศัย/สินเช่ือเพื่อท่ีพักอาศัย การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
ห้องพยาบาล/ศูนย์แพทย์ทางเลือกของมหาวิทยาลัย/สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล 

ให้โอกาสบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ตามตําแหน่งงาน 

กองทุนสวัสดิการคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ /กองทุนประกันสังคม กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในคณะ 
สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพ่ือจัดเลี้ยงในงานต่างๆ กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สนามกีฬา และสถานท่ีออกกําลังกาย สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพ่ือจัดเลี้ยงในงานต่างๆ 
ทุนศึกษาต่อ ทุนสนับสนุนการทําวิจัย 

 (4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่
สําคัญตามตาราง OP-1 ก (4) 
ตาราง OP-1 ก (4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และส่ิงอํานวยความสะดวกที่สําคัญ 

ทรัพยากร รายละเอียด 
อาคารสถานท่ี  
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาคารสถานท่ี จํานวน 3 อาคาร  ได้แก่ 
1) อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ซ่ึงเป็นอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 ช้ัน ประกอบด้วย 
- ช้ันท่ี 1 ประกอบด้วย สํานักงานคณบดี, ห้องพักอาจารย์, ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจําคณะ, ศูนย์
ภูมิสารสนเทศ และห้องประชุมสํานักงานคณบดี  
- ช้ันท่ี 2 ประกอบดว้ย  
ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย, ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชานิติศาสตร์,  ศาลจําลอง, 
ห้องสมุดกฎหมาย และห้องประชุมพิกุล (3208), ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์และโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม (ห้อง 3206) , ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาปรัชญาและ
ศาสนา และห้องจัดการเรียนการสอนห้อง 3207   
- ช้ันท่ี 3 ประกอบด้วย ห้องจัดการเรียนการสอน (ห้อง 3301, 3302 , 3305 3306) และห้อง
ประชุม (ห้อง 33003-3304)        
2) อาคารดนตรี ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการดนตรี ท้ังดนตรีไทยและดนตรีสากล 

      3) อาคารศิลปะ อาคารเรียน 3 สําหรับ จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในแขนงต่างๆ เป็นพ้ืนท่ี
ทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ เช่น การจัด
นิทรรศการทางด้านศิลปะ กิจกรรมไหว้ครู และอบรมมารยาทไทย เป็นต้น 

เทคโนโลยี ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ  CHE QA Online 
ระบบฐานข้อมูล  FIS (Faculty Information System) 
Website คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ทรัพยากร รายละเอียด 
การสื่อสารด้วยระบบ E-mail  
สื่อการเรียนการสอนและสื่อสนับสนุน  เช่น  E-learning 

อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  จํานวน  112 เครื่อง 
เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  จํานวน  2  เครื่อง 
เครื่องโทรศัพท์  จํานวน 12 เครื่อง 
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  จํานวน 1 เครื่อง 
กล้องถ่ายรูป  จํานวน  2  เครื่อง 
กล้องวีดีโอ  จํานวน  2  เครื่อง 
เครื่องพิมพ์  จํานวน  5 เครื่อง 
โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 

สิ่ ง อํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยท่ัวไป 

ท่ีจอดรถยนต์สําหรับบุคลากรและนักศึกษา  
ท่ีจอดรถยนต์บริเวณด้านหน้าและด้านหลังคณะ  
ท่ีจอดรถมอเตอร์ไซต์สําหรับบุคลากรและนักศึกษา  
ลานพิกุลสําหรับจัดกิจกรรมและจอดรถยนต์แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป  
ระบบรักษาความปลอดภัย  

 (5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สําคัญ ตาม
ตาราง OP-1 ก (5)  
ตาราง OP-1 ก (5) กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ  

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็นผู้ออก หรือเจ้าของ

กฎหมาย 

ด้านการจัดการเรียนการสอน/การประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 

ข้ อ กํ า หนด ในกา รจั ด ก า ร ศึ กษา ให้ ไ ด้
มาตรฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ.2546 

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษา  
พ.ศ.2548   

แนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน 

ข้ อ กํ า ห น ด ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สภาสถาบันอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบบัท่ี  
2  (พ.ศ.2551 – 2565) 

ข้ อ กํ า ห น ด ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ฉบบัท่ี 
11 (2555-2559) 

แผนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2552  (Thai Qualification  
Framework  for  Higher  Education)  
(TQF : HEd.) 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ประกาศ  ก.พ.ร.  เรื่อง  มาตรฐานของ
จรรยาบรรณท่ีพงึมีในสถาบันอดุมศึกษา  พ.ศ.
2551 

ระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ 
ส่วนราชการท่ีเป็นผู้ออก หรือเจ้าของ

กฎหมาย 

ดัชนีและตัวบ่งช้ีเกณฑ์คุณภาพของ สกอ. สมศ. 
ก.พ.ร. และ EdPEx  

เกณฑ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 

มาตรฐานการประเมิน คุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.2553   

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และสํานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ด้านการวิจัย 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
(พ.ศ.2551-2554)   

วางนโยบายแนวทางการดําเนินงานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 

แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ.2541 แนวทางในการประพฤติปฏิบัติสํ าหรับ
นักวิจัยท่ัวไป 

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 

ด้านการบริหารจัดการ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ี
เป็นเลิศ  2552-2553 

แนวทางท่ีสามารถนํามาเป็นกรอบการ
ดําเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)  สํ า นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  (ก.พ.ร.) 

ด้านการบริหารการเงิน 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2548 

การบริหารงบประมาณแผ่นดิน สํานักงบประมาณ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2-7) 

การบริหารพัสดุ สํานักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2544 

การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
เพื่อติดตามประเมินผลเชิงเปรียบเทียบแผน
และผล 

สํานักงบประมาณ 

ด้านการบริหารบุคคล 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

การบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อบั ง คับ  ระเบียบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. 2547-2553 

ข้อบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

สภามหาวิทยาลัย 

 

   
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
 (1)  ในการจัดการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กร  ตามแผนภาพ OP-1 ข(1-1)  
และโครงสร้างการบริหารตามแผนภาพ  OP-1 ข(1-2)  คณบดีเป็นผู้นําสูงสุดมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี               
มีคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยคณบดีรองคณบดี  4 ฝ่าย  มีคณะกรรมการประจําคณะซึ่งประกอบด้วย คณบดี 
และคณะกรรมการบริหารคณะ  
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 แผนภาพ OP-1 ข (1-1) โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานบริการธุรการ

1.    หน่วยงานสารบรรณ

2.    หน่วยการประชุม

3.    หน่วยเลขานุการ

4.    หน่วยการเจ้าหน้าที่

5.    หน่วยอาคารสถานที่และ 

       ยานพาหนะ

6.    หน่วยประชาสัมพันธ์

7.    หน่วยพัฒนาระบบราชการ  

      และประกันคุณภาพการศึกษา

8.    หน่วยการเงินและพัสดุ

9.    หน่วยนโยบายและแผน

10.  หน่วยบริการการจัดการเรียน   

      การ สอน

งานวิชาการและบริการการศึกษา

โปรแกรมวิชา/

กลุ่มสาขาวิชา

1. รัฐประศาสนศาสตร์

2. นิติศาสตร์

3. การพัฒนาสังคม

4. ภาษาไทย

5. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

6. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

7. สารสนเทศศาสตร์

8. การปกครองท้องถ่ิน (ป.โท)

หน่วยกิจการนักศึกษา ศูนย์

1.  ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(GIS)

2.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย  

     ชุมชนท้องถ่ินด้านประชาธิปไตย

3.  ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ

4.  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5.  ห้องสมุดกฎหมาย
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ภาพ OP-1 ข(1-2)  โครงสร้างการบริหาร (Administration Chat) 
 

 
  
(2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จําแนกส่วนตลาด ผู้เรียน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความต้องการ/
ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มตามตาราง OP-1 ข (2-1) OP-1 ข (2-2) และ OP-1 ข (2-3)  

ตาราง OP-1 ข (2-1) ส่วนตลาดที่สําคัญ และความต้องการ/ความคาดหวัง 
หลักสูตร ส่วนตลาดที่สําคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) 
- ภาค กศ.บป. (กําแพงเพชร แม่
สอด  พจิิตร) 
 

- ภาคปกติ  
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า 
- ภาค กศ.บป.  
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรภีาค กศ.บป. 
(กําแพงเพชร แมส่อด  พจิิตร) 
-  เป็นผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลกูจา้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ท่ีสําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือ 
เทียบเท่า 

 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพท่ีตรงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต  
-  การได้เขา้รับบรรจุเป็นขา้ราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรอืสูงกว่า  
-  ความกา้วหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น  
-  ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสูง 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรูใ้นระดับวิชาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
-  บริการท่ีส่งเสรมิการเรียนรู ้
 

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (วท.บ.) - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพท่ีตรงสาขา 
-  ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต  
- ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรือสูงกว่า 
- ความก้าวหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายสุชิน  รอด
กําเหนิด

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.งานพัฒนาหลักสูตร

2.งานพัฒนาการเรียนการ
สอน

3.งานประเมินการสอน

4.งานพัฒนาบุคลากรด้าน
วิชาการ

5.งานวิจัยพัฒนาการเรียน
การสอน

6.งานการจัดการความรู้

ผศ.เชวงศักด์ิ  เขียวเขิน

รองคณบดี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

และหัวหน้าสํานักงานคณบดี

1.ยุทธศาสตร์/โครงการ

งานแผนระยะส้ันและระยะ
ยาว

2.งานแผนปฏิบัติการประจําปี

3.งานจัดทํารายงานประจําปี

4.งานกํากับและติดตาม
โครงการแผนปฏิบัติการ

5.งานรายงานการใช้
งบประมาณรายไตรมาส

6.งานจัดทําคําของบประมาณ

7.งานตรวจสอบภายใน

หัวหน้าศูนย์

1.ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

2.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนท้องถ่ินด้านประชาธิปไตย

3.ศูนย์คอมพิวเตอร์

4.ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5.ห้องสมุดกฎหมาย

นางสายพิณ  พิกุลทอง  กูรุง

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิจัย

1.งานประกันคุณภาพการศึกษา 
SAR, กพร.

2.งานการพัฒนางานวิจัยคณะและ
ท้องถ่ิน

3.งานแผนบริหารความเสี่ยง

4.งานแผนความต้องการอัตรากําลัง
ของคณะ

5.งานบริหารโครงการ รป.บ.

6.ช่วยงานสํานักงานคณบดี

ดร.นิศากร  ประคองชาติ

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.งานส่งเสริมกิจการ
นักศึกษา

2.งานกองทุนกู้ยืมเรียน

3.งานพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษา

4.งานทุนการศึกษา

5.งานส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะกรรมการ
ประจําคณะ

คณะกรรมการ
บริหารคณะ
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หลักสูตร ส่วนตลาดที่สําคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
- ผู้ใช้บณัฑิตมีความพึงพอใจตอ่คุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสูง 
- เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ 
- บริการท่ีสง่เสรมิการเรียนรู ้

ภาษาไทย (ศศ.บ.)   - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 (สํารวจและสร้างแบบสอบถามนักเรียนช้ัน ม.6 
สมัครรอบ 1 ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน) 

-  แนวทางการประกอบอาชีพท่ีตรงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรอืสูงกว่า  
-  ความกา้วหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึน  
-  ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสูง 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรูใ้นระดับวิชาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
-  บริการท่ีส่งเสรมิการเรียนรู ้

การพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)   
- ภาคปกติ  
- ภาค กศ.บป. (กําแพงเพชร    
แม่สอด) 

 
 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพท่ีตรงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรอืสูงกว่า  
-  ความกา้วหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึน  
-  ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสูง 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรูใ้นระดับวิชาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
-  บริการท่ีส่งเสรมิการเรียนรู ้

วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
(ศป.บ.)   

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพท่ีตรงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรอืสูงกว่า  
-  ความกา้วหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึน  
-  ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสูง 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรูใ้นระดับวิชาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
-  บริการท่ีส่งเสรมิการเรียนรู ้

นิติศาสตร์ (น.บ.) 
- ภาคปกติ  
- ภาค กศ.บป. (กําแพงเพชร   
แม่สอด  พจิิตร) 

ภาคปกติ  
-  นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี  6 ในเขตจังหวดักําแพงเพชร  
ภาค กศ.บป.  
- ผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตร ีและยังไมส่ําเรจ็
การศึกษาระดับปริญญาตร ี

-  แนวทางการประกอบอาชีพท่ีตรงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรอืสูงกว่า  
-  ความกา้วหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึน  
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หลักสูตร ส่วนตลาดที่สําคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
-  ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสูง 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรูใ้นระดับวิชาชีพ 
-  ทุนสนับสนุนการศึกษา 
-  วุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
- รับทราบข้อมูลหลกัสูตรการเรียนการสอน 
ช่ือเสียง ผลงาน  ความโดดเด่นทางด้านวิชาการ
ของโปรแกรมวิชา 

- บริการท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

- ภาค ปกต ิ
- ภาค กศ.บป.(กําแพงเพชร)  

 

ภาค ปกต ิ
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 
ภาค กศ.บป. 
- ผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

-  แนวทางการประกอบอาชีพท่ีตรงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรอืสูงกว่า  
-  ความกา้วหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึน  
-  ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสูง 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรูใ้นระดับวิชาชีพ 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ (ศศ.บ.) 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพท่ีตรงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรอืสูงกว่า  
-  ความกา้วหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึน  
-  ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสูง 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรูใ้นระดับวิชาชีพ 

ภาษาจีน (ศศ.บ.) - นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพท่ีตรงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรอืสูงกว่า  
-  ความกา้วหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสูงข้ึน  
-  ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสูง 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรูใ้นระดับวิชาชีพ 
- เครือข่ายความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชน
จีน  
 

ระดับปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 
สาขาการปกครองท้องถิ่น 

- ผู้จบการศึกษาระดับปรญิญาตรี หรอืเทียบเท่า ท่ี
ทํางานในสว่นองค์กรปกครองท้องถ่ินซ่ึงทําความ
ร่วมมือทางวิชาการ กับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์  

 
 

-  แนวทางการประกอบอาชีพท่ีตรงตามสาขา 
-  ภาวะการมีงานทําของบณัฑิต  
-  การได้เข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการ 
-  ค่าตอบแทนตามคุณวุฒิหรอืสูงกว่า  
-  ความกา้วหน้าของอาชีพและการศึกษาต่อใน
ระดับสงูข้ึน  
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หลักสูตร ส่วนตลาดที่สําคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
-  ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในระดับสูง 
-  เกิดสังคมแห่งการเรียนรูใ้นระดับวิชาชีพ 
 

 
ตาราง OP-1 ข (2-2) ประเภทผู้เรียน และความต้องการ/ความคาดหวัง 

หลักสูตร ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ระดับปริญญาตรี 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(รป.บ.) 
- ภาค กศ.บป. (กําแพงเพชร แม่
สอด  พจิิตร) 

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/้ทักษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแตง่ตั้งเป็นข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับจากผู้รว่มงาน 

สารสนเทศศาสตร์ (สท.บ.)   -  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/้ทักษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางาน   
-  สามารถประกอบอาชีพรับราชการได ้
- ได้รับการพัฒนาคุณวุฒิไปสูก่ารบรรจุแตง่ตั้งเป็นข้าราชการ ข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับจากผู้รว่มงาน 
- สามารถประกอบอาชีพดา้นสารสนเทศศาสตรห์รือบรรณารักษศาสตร์ในระดับอาเซียนได้ 

ภาษาไทย (ศศ.บ.)   -  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/้ทักษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแตง่ตั้งเป็นข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับจากผู้รว่มงาน 

การพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)   -  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/้ทักษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแตง่ตั้งเป็นข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับจากผู้รว่มงาน 

วิจิตรศิลปแ์ละประยุกต์ศิลป์
(ศป.บ.)   

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา  
-  มีความรู/้ทักษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแตง่ตั้งเป็นข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับจากผู้รว่มงาน 

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

 ภาคปกต ิ 
- จบการศึกษาตามกําหนดเวลา ภายใน 3 ปีครึ่ง 
- บัณฑิตได้ทํางานเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น นิติกร   ภายใน 1 ปี    
ภาค กศ.บป. 
- จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/้ทักษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแตง่ตั้งเป็นข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับจากผู้รว่มงาน 

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (วท.บ.) -  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/้ทักษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแตง่ตั้งเป็นข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับจากผู้รว่มงาน 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ (ศศ.บ.) 

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรูแ้ละทกัษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ  
- มีอาชีพรองรับหลังจบการศึกษา 
- ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นผูส้รา้งสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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หลักสูตร ความต้องการ/ความคาดหวัง 
ภาษอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/้ทักษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแตง่ตั้งเป็นข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับจากผู้รว่มงาน 

ภาษาจีน (ศศ.บ.) -  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/้ทักษะท่ีจําเป็นตอ่การ 
-  ได้เข้ารับการบรรจุแตง่ตั้งเป็นข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับจากผู้รว่มงาน 

ระดับปริญญาโท  
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) 
สาขาการปกครองท้องถิ่น 

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/้ทักษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางาน   
-  ได้เข้ารับการบรรจุแตง่ตั้งเป็นข้าราชการ 
-  มีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับจากผู้รว่มงาน 

  
ตาราง OP-1 ข (2-3) กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทีส่ําคัญ และความต้องการ/ความคาดหวัง  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
นักศึกษา -  มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 

-  มีทุนการศึกษาให้ระหวา่งเรียน 
-  มีสวัสดิการหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

ผู้ปกครอง -  มีเครือข่ายผู้ปกครอง 
-  ทุนช่วยเหลือการศึกษา 
-  บุตร/ธดิาเรียนจบตามเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
-  มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 
-  สวสัดกิารหอพกัภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีความปลอดภัยและ   
   เพียงพอตอ่ความต้องการ 
-  ได้รบัข้อมลูข่าวสารจากคณะอยู่เสมอ 
-  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของบุตร  ธิดา 

ผู้ใช้บัณฑติ  -  บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ตามความต้องการขององค์กร 
-  ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ/คอมพิวเตอร ์
-  บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม  ซ่ือสัตย์  อดทน 
-  บัณฑิตมีความเป็นผู้นํา 

สถานศึกษา/หน่วยงานท่ีส่งนักศึกษาเข้า
มาศึกษาต่อ 

-  การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน 
-  การแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ 
-  นักเรียนสอบผา่นการคัดเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ี

ศิษย์เก่า -  บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
-  เพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า 
-  ชมรมศิษย์เกา่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
-  ได้รบัข้อมลูข่าวสารจากคณะสม่าํเสมอ 
 

ชุมชนท้องถิ่นในเขตบริการ  - ความรู้ท่ีชุมชนสามารถนําไปปฏิบตัิได้จรงิ 
- เป็นท่ีปรึกษาเพือ่พัฒนาสถาบัน ชุมชน 
- สรา้งองค์ความรูห้รือนวตักรรมด้านวิชาการ 
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(3) คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้จําแนกคู่ความร่วมมือ ผู้สง่มอบ รวมทัง้บทบาทที่เกีย่วขอ้งกันตาม
ตาราง OP-1 ข (3-1) 
ตาราง OP-1 ข (3-1) คู่ความร่วมมือ บทบาทท่ีเก่ียวข้อง ข้อกําหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน และช่องทางการส่ือสาร 
กลุ่ม/ประเภท บทบาทที่เกีย่วข้อง ข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 
ช่องทางการสื่อสาร 

process innovation 
พันธมิตร (ข้อตกลง ผูกพัน MOU) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 

-  กระบวนการทดสอบ
ภาษาองักฤษ  CU-TEP 

-   -  มีข้อตกลงร่วมกนัเกี่ยวกับการทดสอบ
ภาษาองักฤษ  Chulalongkorn  
University  Test  of  English  
Proficiency  (CU-TEP)  โดยให้อาจารย์
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ร่วมกับ
ศูนย์ภาษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  เป็นเครือข่ายศูนย์ทดสอบ
ภาษาองักฤษ   
CU-TEP  ให้กับนักศึกษา 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
-  E-mail 
 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- จัดโครงการกิจกรรม
ร่วมกัน 

- เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 
- นําเสนองานวิจัย 
- จัดนิทรรศการศิลปะ
ไทย - จีน 
 

- มีงบประมาณท่ีใช้ร่วมกัน 
 

-  หนังสือราชการ 
- การประชุม 
-  โทรศัพท์ 
-  เว็บไซต ์
- ประชาสมัพันธ ์
-  E-mail 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

- นักศึกษาหลกัสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต  สาขาการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในพ้ืนท่ีจังหวดั
กําแพงเพชร สุโขทัย  
และตาก จบการศึกษา 
ภายใน 3 ปี  
 

- นักศึกษาเรียนตาม
หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต  สาขาการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

- ร่วมมือและให้การสนับสนุนการ
ดําเนินงานพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และบุคลากรของ
กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ินใน
หลักสูตรปริญญาตรี ทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร ์สาขาการปกครอง
ท้องถ่ิน 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็น
ผู้รับผดิชอบดาํเนินการจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนปริญญาตรีทางดา้นรฐั
ประศาสนศาสตร ์สาขาการปกครอง
ท้องถ่ิน พร้อมท้ังอนุมัติปรญิญาบัตร
ให้แก่ผูส้ําเรจ็การศึกษาโดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับกรมสง่เสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  

- บริหารจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิด
สัมฤทธิผ์ล โดยคณะกรรมการ
อํานวยการ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานท้ังสองต้องติดต่อ
ประสานงานร่วมกนั  

- การควบคุมคุณภาพ  และมาตรฐาน

-  หนังสือราชการ 
- การประชุม 
-  โทรศัพท์ 
-  เว็บไซต ์
- ประชาสมัพันธ ์
-  E-mail 
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กลุ่ม/ประเภท บทบาทที่เกีย่วข้อง ข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 
process innovation 

การศึกษาจะดําเนินการภายใต้
คําแนะนําของคณะกรรมการ
อํานวยการ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  

Honghe University 
(China)   
 

- กระบวนการผลติ  การ
พัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาใหม้ีคุณภาพ
และมาตรฐานท่ี
เหมาะสม 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ด้านศิลปะวัฒนธรรม 
- อบรม และฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพ 

-  หน่วยบริการ
วิชาการ 
-   แหล่งฝึกอบรม 
- นักศึกษา/บุคลากร 
แลกเปลี่ยน ได้ศึกษา 
ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างสองสถาบนั 

- มีข้อตกลงร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัย
โดยโปรแกรมวชิามีส่วนรว่มในการ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ในการทํางานวิจัย 
การเรียนการสอน และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝกึอบรม    
 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
-  E-mail 
 

Baise University 
(China)   

- กระบวนการผลติ  การ
พัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาใหม้ีคุณภาพ
และมาตรฐานท่ี
เหมาะสม 

-  หน่วยบริการ
วิชาการ 
-   แหล่งฝึกอบรม 

- มีข้อตกลงร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัย
โดยโปรแกรมวิชามีส่วนรว่มในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกอบรม    

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
-  E-mail 

Taipei Municipal 
University of 
Education (Taiwan) 

- กระบวนการผลติ  การ
พัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาใหม้ีคุณภาพ
และมาตรฐานท่ี
เหมาะสม 

-  หน่วยบริการ
วิชาการ 
-   แหล่งฝึกอบรม 

- มีข้อตกลงร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัย
โดยแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝกึสอน
หรือฝกึประสบการณ์วิชาชีพ    

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
-  E-mail 

National Taiwan 
Normal University 
(Taiwan)  

- กระบวนการผลติ  การ
พัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาใหม้ีคุณภาพ
และมาตรฐานท่ี
เหมาะสม 

-  หน่วยบริการ
วิชาการ 
-   แหล่งฝึกอบรม 

- มีข้อตกลงร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลัย
โดยโปรแกรมวิชามีส่วนรว่มในการ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ในการทํางานวิจัย 
การเรียนการสอน และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝกึอบรม    

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
-  E-mail 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

- กําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน 
-จัดสรรอัตรากําลงั
ผู้ปฏิบัตงิานใน
หน่วยงาน 
-จัดสรรวสัดุ อปุกรณ์ 
และเทคโนโลยี 
สนับสนุน 

-  นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

ดําเนินงานตามบทบาทหน้าท่ี ซ่ึงกาํหนด
ไว้ในโครงสร้างการบริหารงานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

- หนังสือราชการ 
- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลยั 
- การประชุม 
- โทรศัพท์ 
- เว็บไซต ์
-  E-mail 

คณะภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

-  บันทึกความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน 

 -  จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมอืเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง
คณาจารย์หรอืบุคลากรหรือนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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กลุ่ม/ประเภท บทบาทที่เกีย่วข้อง ข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 
process innovation 

-  จัดการประชุมคณาจารย์หรือบุคลากร
หรือนักศึกในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  ท่ีเปน็สมาชิกเครอืข่าย  
(โดยสถาบันท่ีมีความพร้อมในการเปน็
เจ้าภาพ)  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นด้าน
การจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามหลกัประกันคุณภาพ
การศึกษา) 
-  จัดใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมลู  
ความรู ้ ในด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระหว่างคณะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรร่วมกัน 
-  จัดใหม้ีการเยี่ยมเยือนระหว่างคณะเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกนั 
-  ร่วมมือกันจัดกจิกรรมอื่นๆ  ตามท่ี
สมาชิกเครอืข่ายเป็นสมควร 

สน.ประกันคุณภาพ
การศึกษา มรภ.กพ. 

-  ประสานดา้นการ
ประกันคุณภาพ 
-  ส่งเสริมสนับสนุน 
กิจกรรม เป็นท่ีปรกึษา 
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-  คู่มือการประกนั
คุณภาพภายใน  
ภายนอก 
 

-  การจดัการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-  การให้คําปรึกษาด้านการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
-  Email 
 

คู่ความร่วมมือ  
รัฐบาลเกาหล ี - ขออาสาสมัครสอน

ภาษาเกาหล ี
 ผู้ประสานงานจากรัฐบาลเกาหล ี

 
- หนังสือราชการ 
- ผ่าน สนง.ส่งเสรมิ
ความสัมพันธ์ความร่วมมือ
ไทย เกาหล ี
- การประชุม 
- โทรศัพท์ 
- เว็บไซต ์
- อีเมล ์

สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

- ให้ความรว่มมือดา้น
การเรียนรู้ท้ังเป็น
ผู้สอน วิทยากร 

- เป็นแหล่งศึกษาดงูาน
หรือฝกึประสบการณ์
วิชาชีพ 

-  - มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) 
ร่วมกัน 

- สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  การประสานงานส่วน
บุคคล 
-  E-mail 
 

สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดกาํแพงเพชร 

จัดตลาดแรงงาน -  - จัดตลาดแรงงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร   
- ส่งข้อมูลประกาศรับสมัครงานให้
มหาวิทยาลัย คณะ ประชาสัมพันธ์ /
เผยแพร่ข่าวให้แกนั่กศึกษาและบุคคล
ท่ัวไปได้รบัทราบ 
 
 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ ์
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กลุ่ม/ประเภท บทบาทที่เกีย่วข้อง ข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 
process innovation 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพตดิ 
จังหวัดกาํแพงเพชร (ศต
ส.จ.กพ.) 

จัดกจิกรรมต่อต้านยา
เสพติด 

-  - ใหง้บประมาณจดักิจกรรม 
- สรุปรายงานต่อหน่วยงานต้นสงักดั 
- จัดนิทรรศการ  ในระดับจังหวัด 
 

- คําสัง่ 
- ประชุม 
-  หนังสือราชการ 
- โทรศัพท์ 
- E-mail 

สถาบันวิจัย - ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบและกลไกการทํา
วิจัย 
(งบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัย) 

-  กฎระเบียบงานวิจยั  - หนังสือราชการ 
- รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
- การประชุม 
- โทรศัพท์ 
- เว็บไซต ์
- อีเมล ์

สํานัก สถาบัน มรภ.กพ. - -  -  -  
โรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดกาํแพงเพชร  

- พัฒนาบุคลากรด้าน
บรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัตงิานห้องสมุด 

- ส่งเสรมิการอา่น 
- การพัฒนาห้องสมดุ
โรงเรียน 

- หลักสูตรการอบรม
ครูบรรณารักษ์
ผู้ปฏิบัตงิานห้องสมุด 

- รูปแบบกิจกรรม
ส่งเสรมิการอา่น 

- มีข้อตกลงความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

- มีคู่มือการปฏิบตัิงานร่วมกัน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  การประสานงานส่วน
บุคคล 
-  E-mail 
 

หน่วยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  
วัดพระบรมธาตุ 

- เป็นแหล่งฝกึ
ประสบการณแ์ละ
กิจกรรมดา้น
บรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร ์

- พัฒนาบุคลากรด้าน
ห้องสมุด 

- อบรมและให้ความรู้
การใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมตั ิ

-  - มีข้อตกลงความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

- มีแนวการปฏิบัติงานร่วมกัน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  การประสานงานส่วน
บุคคล 
 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- แหล่งฝกึปฏิบตัขิอง
หลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตร ์
- แหล่งทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 
- แหล่งฝกึประสบการณ์
วิชาชีพ 

- โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ 
(OpenBiblio) 

- สนับสนุนสถานที่ บุคลากรอุปกรณ์และ
สื่อการเรียนการสอน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  การประสานงานส่วน
บุคคล 
-  E-mail 
 

สํานักวิทยบริการและ
สารสนเทศในระดบั
การศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ระดับอุดมศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- แหล่งฝกึประสบการณ์
วิชาชีพ 
- แหล่งศึกษาดูงาน 
- พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

- - -  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  การประสานงานส่วน
บุคคล 
-  E-mail 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

29

กลุ่ม/ประเภท บทบาทที่เกีย่วข้อง ข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

ช่องทางการสื่อสาร 
process innovation 

เทศบาลตาํบลลาน
กระบือ 

- ส่งเสริมการอ่าน รูปแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน 

 - -  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท์ 
-  การประสานงานส่วน
บุคคล 
-  E-mail 

 

2.  สภาวะการณ์ขององค์กร 
 ก.  สภาพด้านการแข่งขัน 
 (1)(2)  เนื่องจากข้อมูลผลการดําเนินการที่ใช้ในการเปรียบเทียบของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังมี
ข้อจํากัด ทําให้การจัดลําดับการแข่งขันค่อนข้างมีอุปสรรค อย่างไรก็ตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความสําคัญ
ในการแข่งขันในประเด็นศักยภาพของอาจารย์  คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี  การบริการวิชาการและการประกันคุณภาพ
ตามตาราง  OP-2 ก(1) 
ตาราง  OP-2 ก(1)  สภาพการแข่งขันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกับคู่แข่ง 

ประเด็นท่ีให้ความสําคัญ คู่แข่ง/ประเด็นการเปรียบเทียบ ผลการ
ดําเนินงาน
ในปัจจุบัน

ปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ประสบความสําเร็จ 

1.  ศักยภาพของคณาจารย ์
1.1  ความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มรภ.กําแพงเพชร 

4.58 
 

4.38 

-  นโยบายของผู้บริหาร 
-  นโยบายด้านผูป้ฏิบัติงาน 
-  การพัฒนาบุคลากรท่ีต่อเน่ือง 
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

1.2  อาจารย์มีตําแหน่งทาง
วิชาการ/หรือคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มรภ.พิบูลสงคราม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มรภ.กําแพงเพชร 

1.91/3.24 
 
 

1.72/1.32 

-  ประกาศวา่ด้วยภาระงานและเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
-  การให้ทุนสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการและการศึกษาต่อ 

1.3  การวจิัยบูรณาการ 
การเรียนการสอนและการ
ให้บริการทางวิชาการและการ
นําไปใช้ประโยชน์ 
- คณะมีงานวจิัยและ

ผลงานสร้างสรรค์ได้รับ
การเผยแพรใ่นระดับชาติ  
บุคลากรได้รบัเชิญให้
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับชาติ     

- คณะมีผลงานวจิัย การ
บริการวิชาการด้านการ
พัฒนาท้องถ่ิน ใน
ระดับชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มรภ.ลําปาง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มรภ.กําแพงเพชร 

5.00 
 

5.00 
 

-  การมีท่ีปรกึษาที่เช่ียวชาญท้ังภายในและภายนอก 
-  การกาํหนดขอบข่ายและภาระงานของคณาจารย์รุน่ใหม่ท่ีต้อง
ทําวิจัย 
-  มีทุนสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
-  มีเครือข่ายในการทํางานวจิัย 
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2.  คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
2.1  การบ่มเพาะและพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่
นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มรภ.กําแพงเพชร 

4.29 
 

4.75 

-  การกาํหนดแผนพัฒนานักศึกษา 
-  ประกาศข้อกาํหนดการเขา้ร่วมกจิกรรมนักศึกษา 
-  ประกาศเกียรตคุิณยกย่องนักศึกษาดีเด่น 
-  การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษา 
-  การจดัสรรงบประมาณพัฒนานักศึกษา 
-  มีสมุดกจิกรรมบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นเงื่อนไขในการ
ผ่านกอ่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.2  ผลการสอบวดัประมวล
ความรู้นักศึกษา 

- - -  การสอบประมวลความรู้ดา้นภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์  และ
วิชาเอกก่อนสาํเรจ็การศึกษา 
-  ประกาศและข้อกําหนดการสอบประมวลความรู้วิชาเอก  
ภาษาองักฤษและคอมพิวเตอร ์
-  กิจกรรมการพฒันาและเตรียมความพร้อมก่อนสอบประมวล
ความรู ้

2.3  การมีงานทําของบัณฑิต 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มรภ.กําแพงเพชร 

78.98/3.95 -  แผนพัฒนาคุณลักษณะบันฑิตจาํแนกตามสาขาวิชา 
-  มีงบประมาณสนับสนุนการดาํเนินงานตามแผน 
-  มีกจิกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสูอ่าชีพก่อนสําเรจ็การศึกษา 

3.  การบริการวิชาการ 
3.1  ความเช่ียวชาญในการ
ให้บริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มรภ.กําแพงเพชร 

5.00 -  คณาจารย์และนักศึกษามีความรูค้วามสามารถในการถ่ายทอด
ประสบการณแ์ละการจัดการเรียนการสอนตามสาขาวชิา 
-  คณาจารย์และนักศึกษามีความเชี่ยวชาญและมปีระสบการณ์ใน
การจัดกจิกรรมบรกิารวิชาการแก่ชุมชน/ท้องถ่ิน 
 -  การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชน/ท้องถ่ินจากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้องท่ีมีอย่างตอ่เน่ือง 

4.  การประกันคุณภาพ 
4.1  ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มรภ.กําแพงเพชร 

4.76 
 
 

4.42 

-  ผลการดําเนินงานท่ีมีการพัฒนาและมีกิจกรรมการดําเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
-  ความมุ่งมั่น  ความร่วมมือ  รว่มใจของบุคลากร 
-  มีความรว่มมอืเป็นอย่างดรีะหวา่งคณาจารย์และนักศึกษา           

4.2  ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มรภ.กําแพงเพชร 

4.46 -  การมสี่วนรว่มในการดําเนินงานประกันคุณภาพจากบุคลากร
ภายในคณะ 

 ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญตามตาราง OP-2 ข (1)  
ตาราง OP-2 ข (1) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ  

พันธกิจ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
การเรียนการสอนและการวิจัย 1.  อาจารย์มีคุณวฒิุปริญญาเอก/หรอืตําแหน่งทาง

วิชาการ 
-  การสนับสนุนจากผูบ้ริหารท้ังในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย 

2.  การวจิัยบูรณาการเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการ
ให้บริการทางวิชาการ 

-  การเรียนรู้และหนุนเสริมจากท่ีปรึกษาท่ีเป็น
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

3.  การเผยแพร่ผลงานวิจัย  และการนําไปใช้ประโยชน์ -  การกาํหนดภาระงานและเปา้หมายในการผลิต
ผลงานวจิัยและการตีพิมพ์ท่ีชัดเจนของคณาจารย์   
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

การบริการวิชาการ 1.  ความเช่ียวชาญโดยการจัดกิจกรรมบรกิารวิชาการ -  โรงเรียนต้องการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนโดยใช้กิจกรรม
บริการวิชาการ 
-  งบประมาณสนับสนุนการจดักจิกรรมบรกิารวิชาการ 
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2.  การมีเครอืข่ายความรว่มมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกาํแพงเพชร และจังหวดั
ใกล้เคียง  

-  มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งกับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นท่ีจังหวัดกาํแพงเพชร และจังหวดั
ใกล้เคียง 

 
 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางปรับปรงุประสิทธิภาพและแนวทางการเรียนรูข้องหน่วยงานเพื่อใหเ้กิดผล
การดําเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง  
ตาราง OP-2 ค (1) แนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

หัวข้อ วิธีการ 
หลักการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ  HPO  (Hight 
Performance Organization) 

1.  บุคลากรภายในคณะมีส่วนรว่ม   
2.  ยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก   
3.  ลกูค้า  (ผู้เรียน)  เป็นสาํคัญ   
4.  เป็นองค์กรแหง่นวัตกรรม   
5.  มจีิตสาํนึกในการทํางานเป็นทีม 

Performance Management  
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

   กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการกระทําท่ีเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้นําองค์กรใช้รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  360  องศา  (360 Degree  
Feedback)  ของบุคลากร  ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการประเมินผลการทํางานซ่ึงใช้ผลจากหลายๆ แหล่ง
ประกอบเข้าด้วยกัน กระบวนการประเมินผลงานแบบ  360  องศา สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ข้ันตอน 
ดังน้ี 
1. การวางแผน (Planning)  
2. การทดลองนํารอ่งเพื่อพัฒนาระบบ (Piloting)  
3. การนําแผนมาปฏิบัติ (Implementation)  
4. ข้อมูลป้อนกลับจากผลการปฏิบัตงิาน (Feedback)  
5. การทบทวน/ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง (Review) 

การจัดการความรู ้  
(Knowledge  Management  :  
KM)องค์ประกอบของการจัดการ
ความรู้  แบ่งเป็น  7  ข้ันตอน  ดงัน้ี 

    เป็นเครื่องมือสาํคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะฯ  ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
การวัด  การประเมิน  และการควบคุมการบริหารจัดการองค์กร 
 

1.  การบ่งช้ีความรู้  (Knowledge  
identification) 

    ได้แก่  การพิจารณาว่า  วสิัยทัศน์/พันธกจิ  เป้าหมาย  ขององค์กรคืออะไร  และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย  เราจําเป็นต้องรู้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง  อยู่ในรูปแบบใด  และอยู่ท่ีใคร 

2.  การสร้างและแสวงหาความรู้  
(Knowledge  creation  and  
acquisition)   

   ได้แก่การสร้างความรู้ใหม่  การแสวงหาความรู้จากภายนอก  การออกแบบระบบเพื่อรกัษาความรู้
เก่ารวมท้ังการกําจัดความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้ว   

3.  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
(Knowledge  organization) 

    เป็นการวางโครงสรา้งความรู้เพือ่เตรียมพร้อมสาํหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

4.  การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้  (Knowledge  
codification  and  refinement) 

    เช่น  การคัดสรรความรู้ท่ีจาํเป็น  การปรับปรุงรปูแบบเอกสารให้เปน็มาตรฐานใช้ภาษาเดียวกัน  
การปรับปรงุเน้ือหาให้สมบูรณ ์
 

5.  การเข้าถึงความรู้  
(Knowledge  access)   

    เป็นการทําใหผู้้ใช้ความรู้น้ันเข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้งา่ยและสะดวก  เช่น  การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (IT)  การใช้เครื่องมือการสื่อสาร  เช่น  บอร์ดประชาสัมพันธ์  เวบ็ไซต์  หรือ  Social  
media  เป็นต้น 
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6.  การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
(Knowledge  sharing) 

    ทําได้หลายวธิกีาร  โดยกรณีเปน็ความรู้ชัดแจ้ง  อาจจัดทําเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือกรณีเป็นความรู้ในตวัคนอาจจัดทําเปน็ระบบ  ทีมข้ามสายงานกิจกรรม  กลุ่มคุณภาพ
และนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู ้ ระบบพ่ีเลี้ยง  การสบัเปลี่ยนงาน  การยืมตัว  เวทีแลกเปลี่ยน
ความรู ้ เป็นต้น 

7.  การเรียนรู้  (Learning)       คือการท่ีบุคลากรในองค์กรท่ีไดป้ฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรู ้ เกดิการพัฒนาความรู้  ความ
เข้าใจ  มีเจตคติท่ีดี  ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการทํางานโดยใช้ความรู้ให้เกดิประโยชน์กับ
งาน  เช่น  เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้นําความรู้ไปใช้  เกิดการเรียนรู้จากบทเรียน  
ความผิดพลาดหรอืประสบการณ์ใหม่  หมุนเวียนเป็นวงจรต่อไปอย่างตอ่เน่ือง 

 
 
6. หลกัสูตรและสาขาวชิาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 (จาํแนกตามหลักสูตรสาขาวชิา และระดบัการศึกษา) 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
หลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 

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

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2555 
 
 
7. จํานวนนักศกึษา/ จํานวน FTES ของหน่วยงาน 

 

ประเด็น FTES 

1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า FTES 2,114.97 
2. จํานวนอาจารย์ประจํา (นับเฉพาะปฏิบัติงานจริง) 80 
3. จํานวน FTES ต่ออาจารย์ประจํา 26.44% 
4. เกณฑ์มาตรฐานค่า FTES ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา SCH / 36 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2555 
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8. จํานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 8.1 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 
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 12 เดือน 1    1   1 1 
29 นาย บุญญาบารมี สว่างวงศ ์ 12 เดือน 1    1  1  1 
30 น.ส. มัลลิกา ทองเอม 12 เดือน 1    1  1  1 
31 น.ส. ราววาด ย้ิมสวัสด์ิ 12 เดือน 1    1  1  1 
32 น.ส. สุภาวรรณ ศรีไตรรัตน์ 5 เดือน -    0  -  0 
33 นางสาว ณัฐภาณ ี บัวดี 12 เดือน 1    1  1  1 
34 น.ส. โอกามา จ่าแกะ 12 เดือน 1    1  1  1 
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ลําดับ
ท่ี 

คณะ/โปรแกรม จํานวนเดือน ตําแหน่งทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

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

35 นางสาว ศิริวรรณ หลิมมงคล 12 เดือน 1    1  1  1 
36 นาย พิษณุ บุญนิยม 12 เดือน 1    1   1 1 
37 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ 1 เดือน -    0  -  0 
38 นางสาว จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ 1 เดือน -    0  -  0 
39 นาย จําเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 12 เดือน 1    1  1  1 
40 นาย อนุลักษณ์ อาสาสู้ 12 เดือน 1    1  1  1 
41 นาง อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา 12 เดือน 1    1  1  1 
42 น.ส. สุมาลี แก้วสะแสน 12 เดือน 1    1  1  1 
43 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง 12 เดือน 1    1  1  1 
44 นาย เมืองจันทร์ พยอม 12 เดือน 1    1 1   1 
45 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ 12 เดือน 1    1  1  1 
46 นาย วิจิตร ศิริรัตน์ 12 เดือน 1    1  1  1 
47 น.ส. มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ 12 เดือน 1    1  1  1 
48 น.ส. นิศาชล เถิงจ๋าง 12 เดือน 1    1 1   1 
49 น.ส. ชิดชนก นันทะใจ 12 เดือน 1    1  1  1 
50 น.ส. สุกัญญา อภิวัฒน์ไพบูลย์ 12 เดือน 1    1  1  1 
51 นาย วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 12 เดือน 1    1  1  1 
52 น.ส. วิยุดา ทิพย์วิเศษ 12 เดือน 1    1  1  1 
53 นาย บรรเจิด วรรณะ 12 เดือน 1    1 1   1 
54 น.ส. ธวชินี แสงขรรค์ชัย 12 เดือน 1    1  1  1 
55 นาย เสริมศักด์ิ รูปตํ่า 12 เดือน 1    1  1  1 
56 นาย ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา 12 เดือน 1    1  1  1 
57 นาย วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ 12 เดือน 1    1 1   1 
58 นาย จิรพงศ ์ ยืนยง 12 เดือน 1    1 1   1 
59 น.ส. วนัสนันท์ นุชนารถ 12 เดือน 1    1  1  1 
60 นาย เอกวุฒิ โลหะการก 12 เดือน 1    1 1   1 
61 น.ส. รัชดาภรณ์ รักษ์ชน 12 เดือน 1    1 1   1 
62 น.ส. สุคนธ์ธา พุ่มเมือง 12 เดือน 1    1  1  1 
63 นาย นันทิพัฒน์ เพ็งแดง 12 เดือน 1    1  1  1 
64 น.ส. เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์ 9 เดือน 1    1  1  1 
65 น.ส. พัจนภา เพชรรัตน์ 12 เดือน 1    1  1  1 
66 น.ส. ปาริชาติ สายจันดี 12 เดือน 1    1  1  1 
67 นาย ณัฐธัญ เมฆปั่น 5 เดือน -    0  -  0 
68 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข 12 เดือน 1    1  1  1 
69 นาย สุขเกษม ขุนทอง 12 เดือน 1    1   1 1 
70 นาย บัญชา วัฒนาทัศนีย์ 12 เดือน 1    1 1   1 
71 นาย ประสิทธ์ิ สิทธิดา 11 เดือน 1    1 1   1 
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ลําดับ
ท่ี 

คณะ/โปรแกรม จํานวนเดือน ตําแหน่งทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

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

72 นางสาว สุนทรารัตน์ เข่ือนควบ 5 เดือน -    0  -  0 
73 นางสาว สุวภัทร ทําสวน 11 เดือน 1    1  1  1 
74 นางสาว อาทิตยา ธานีรัตน์ 12 เดือน 1    1 1   1 
75 นางสาว เบญจภรณ์ ศรีวงษา 11 เดือน 1    1  1  1 
76 นางสาว พรชนัน สุขประเสริฐ 11 เดือน 1    1  1  1 
77 นางสาว พรชนก นุ่มน้อย 11 เดือน 1    1 1   1 
78 นาย ณัฐพงศ ์ บุญครอบ 10 เดือน 1    1 1   1 
79 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม 10 เดือน 1    1  1  1 
80 นางสาว อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล 10 เดือน 1    1  1  1 
81 นางสาว ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข 6 เดือน 0.5    0.5  0.5  0.5 
82 นางสาว อัฐพร ยังอยู่ 6 เดือน 0.5    0.5 0.5   0.5 
83 นาย บุญญวัฒน์ ศรีวังราช 7 เดือน 0.5    0.5 0.5   0.5 
84 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร 9 เดือน 1    1  1  1 
85 นางสาว วาสนา มีศิลป์ 6 เดือน 0.5    0.5 0.5   0.5 
86 นาย กล้าณรงค ์ สุทธิรอด 11 เดือน 1    1   1 1 
87 นาย ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ ์ 11 เดือน 1    1   1 1 
  รวมทั้งสิ้น   67 12 1 0 80 15.50 55.50 9 80 

 
8.2 จํานวนอาจารย ์(จําแนกตามการปฏิบัตงิาน) 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ประเภท 

นับจํานวนอาจารย์จริง นับตามการปฏิบัติงาน 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 7 6 
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 6 6 
3. สาขาวิชานิตศิาสตร์ 7 4.5 
4. สาขาวิชาภาษาไทย 7 7 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ 17  14.5 
6. สาขาวิชาวิจติรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 7 7 
7. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 8 7 
8. สาขาวิชาการปกครองท้องถิน่ 5 5 
- กลุ่มวิชาดนตร ี 9 9 
- กลุ่มวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 5 5 
- กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 3 3 
- กลุ่มวิชาภาษาจนี 6 6 

รวมทั้งสิ้น 87 80 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2555 
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8.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามประเภทบุคคล 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
ข้าราชการพลเรอืน - 
ลูกจ้างประจํา - 
พนักงานมหาวทิยาลัย 1.5 
พนักงานราชการ - 
เจ้าหน้าที่ประจาํตามสัญญา 6 

รวม 7.5 
     ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2555  

 
8.4 แสดงจํานวนอาจารย์ประจาํที่ลาศึกษาตอ่ เต็มเวลา – บางเวลา ประจําปีการศึกษา 2554 
 

  
สาขาวิชา 

  

ระดับการศึกษาต่อ  (คน)   
รวม 
  

ศึกษาต่อเต็มเวลา ศึกษาต่อบางเวลา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ  2 3  5 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์  2  1 3 
3.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์   2  2 
- กลุ่มวิชาดนตร ี  1 3  4 
- กลุ่มวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร ์  1  1 2 
- กลุ่มวิชาภาษาจนี 2    2 

รวม 2 6 8 2 18 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2555 

 
9. งบประมาณ และอาคารสถานที่    

9.1 งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (จําแนกตามหมวดรายจา่ย) 
 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
งบบุคลากร 104,100 
งบดําเนินงาน 

- บกศ. 
- กศ.บป. 
- งบประมาณแผ่นดิน 

 
1,059,160 
916,560  
700,000 

งบลงทุน - 
งบอุดหนุน - 
รายจ่ายอื่น - 

รวม 2,779,820 
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9.2 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, ศูนย์ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) และห้องประชุมสํานักงานคณบดี ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 
ห้องพักอาจารย์, ห้องจัดการเรียนการสอน, ศาลจําลอง, ห้องสมุดกฎหมาย และห้องประชุมพิกุล และช้ันที่ 3 ประกอบด้วย 
ห้องจัดการเรียนการสอน และห้องประชุม สําหรับอาคารดนตรี ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรี
สากล และอาคารศิลปะ จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในแขนงต่างๆ เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ เช่น การจัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ กิจกรรมไหว้ครู และอบรมมารยาทไทย เป็นต้น 
 
10. 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” 

11. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2553 

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาของหน่วยงาน  
ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบที ่1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

 
 

1. ควรมีกระบวนการพัฒนาแผนตามวงจรคุณภาพให้ครบ
ทั้ง 4 ด้าน (PDCA) 

-  กิจกรรมการจัดทําแผนตามวงจรคุณภาพทัง้ 4 ด้าน (PDCA) 

องค์ประกอบที ่2 
ตัวบ่งชี้ที ่2.1  ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

 

1.  คณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับการดําเนินการ
ของหลักสูตร ควรมีการดําเนินการประเมินหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน และนําข้อมูลมาปรับปรงุหลักสูตรใหเ้ป็น
รูปธรรม 

-  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ กํากับติดตามการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับการดําเนินการของ
หลักสูตร เพื่อให้ดําเนินการประเมินหลักสูตรตามกรอบ
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2553 

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาของหน่วยงาน  
ปีการศึกษา 2554 

มาตรฐาน และนําข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม 
โดยได้ดําเนินการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน และนํา
ข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม   

2.  ควรปรับการเขยีนผลการดาํเนินการในขอ้ 5 ให้เห็นว่า
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 12 ข้อ ของหลักสูตรปีการศึกษา 
2553 นําไปใช้ในการปรับปรงุหลักสูตรทีก่ําลังดาํเนินอยู่ใน
ปีการศึกษา 2554 และจะนําไปใช้ในปกีารศึกษา 2555 

-  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองให้ชัดเจนขึ้น (คณะกรรมการรับผิดชอบ 
ตามคําส่ังมหาวิทยาลัย ที่ 2450/2553 ลว.30 ธ.ค.53  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับการดําเนินการ
ของหลักสูตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และแจ้ง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบองค์ประกอบที่ 2) 

โดยคณะฯ มีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
1.1 ในปีการศึกษา 2553 มีการปรับปรุงหลักสูตรและผ่าน

ความเห็นชอบจาก สกอ. ซึ่งนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2554 จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่  
                  1) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์) 
            2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์)  
                  3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) 
            4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)  
            5)หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์)     
      1.2 ในปีการศึกษา 2554 ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใช้
ในปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว จํานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

-  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาบรรณารกัษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร์) 
- หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์) 

     1.3 ในปีการศึกษา 2554 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน) เพื่อใช้ในปี
การศึกษา 2555     

ตัวบ่งชี้ที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน 
1.  ควรจัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนตามข้อมูลเชิงประจกัษ์ ได้แก่ ข้อมูลจากการ
สํารวจความต้องการ และข้อมลูที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งวุฒิ
การศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 

 
 
- ดําเนินการสํารวจข้อมูลคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ
เพื่อรวบรวมจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2553 

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาของหน่วยงาน  
ปีการศึกษา 2554 

2.  ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเขียนตํารา การทําผลงาน
วิชาการ วิจัย ทัง้ในลักษณะการให้ความรู้และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในแผนพัฒนาบุคลากร และเช่ือมโยงกับ
ตัวบ่งชี้ด้านองค์ประกอบที่ 4 และตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

- โครงการเสวนาวิชาการและนาํเสนอผลงานการวิจัย  
- โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “องค์ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย” และ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ” (31 ส.ค.54) 

- โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การวิจัยในช้ันเรียน” (21 ธ.ค.55) 
- มีงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยและเอกสารประกอบการ
สอน 

3.  ควรมีการประเมินผลสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและ
นําไปพัฒนาปรบัปรุง 

-  ดําเนินการสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินผลสําเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรตามความต้องการพัฒนาตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
1.  ควรมีการตดิตามผลการนําผลการประเมินการสอนไป
พัฒนาปรับปรงุการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยใ์ห้เป็น
รูปธรรมอาจมีการนําเสนอผลการเปรยีบเทยีบผลการ
ประเมินของอาจารย์แต่ละท่านของภาคเรียนที ่1 และภาค
เรียนที ่2 ว่ามีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ หรืออาจสะท้อนการ
ปรับปรงุโดยนําเสนอในแผนการจัดการเรียนรู ้

 
- มีใบเซ็นต์รับผลประเมินผลการสอน และแจ้งให้อาจารย์ทราบ 
เพื่อเปรียบเทียบกันทั้งภาคเรียนที่ 1/2554 และ 2/2554 โดยให้
ในภาคเรียนที่กําลังสอนอยู่  นํามาปรับปรุงในแผนการสอน หาก
เป็นรายวิชาเดียวกันหรือปรับปรุงในภาคเรียนต่อไป 

2. ควรมีความชดัเจนในการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
วิจัยหรือกระบวนการ KM เพราะส่ิงที่นําเสนอน้ันมีเพียง
รายงานการวิจยัและการสรุปโครงการการจัดการความรู ้

- โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “องค์ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย วนัที่ 3 มถิุนายน 2554 โดยการจัดกลุ่ม
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านเทคนิคการเขียนขอ้เสนอ
โครงการวิจัย  

- โครงการจัดการความรู้ เรื่อง  “การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้” โดยการเชิญวทิยากรผู้มีความรู้มาให้ความรู้แก่
คณาจารยใ์นคณะฯ 

- มีสรุปงบวิจยัที่ได้รับปีงบประมาณ 2554  
ตัวบ่งชี้ที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
1. ควรนําผลการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขอ้ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรหรือการเรยีนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ความชัดเจนของการนํามาใช้ครั้งนี้มเีพียง
หลักสูตรนิติศาสตร์ที่เปล่ียนจาก 270 ชั่วโมงเป็น 450 
ชั่วโมง 

 
 
- มีการนําผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไปใช้ปรับปรุง
หลักสูตรหรือการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

2. ควรมีความชดัเจนในการพัฒนาคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมจริยธรรม กรณีนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ว่าเป็น
เรื่องที่คณะรับผิดชอบ หรอืสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
ผู้ดําเนินการ 

1. คณะมีการพฒันาระดับคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา  
2.คุณลักษณะดา้นคุณธรรมจรยิธรรม กรณ ี 
บัณฑิตศึกษา เป็นเรื่องที่สํานักงานบัณฑิตวทิยาลัย เป็น
ผู้รับผิดชอบ ปรญิญาตรใีห้เป็นไปตามข้อกําหนดพฤตกิรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
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1. คณะควรทําความเข้าใจพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ว่าคณะจะใช้ของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ 
หากใช้ของคณะต้องวัดคุณธรรม จริยธรรม ทั้งส้ิน 10 ตัว
บ่งชี้ แต่การเขียน SAR อ้างอิงของมหาวิทยาลัย ในปี
การศึกษาต่อไปควรมีความชัดเจนในเรื่องนี้ 

- คณะฯ ใช้แนวทางการเสริมสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม ของคณะ 
ซ่ึงคณะได้นําแนวทางอ้างองิมาจากมหาวทิยาลัย มาปรับเป็น
ระดับคณะ และทําเป็นประกาศคณะ เรื่อง แนวทางการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาของคณะ ประจําปี
พุทธศักราช 2553 ฉบับลงวันที ่21 ตุลาคม  2553  โดยติด
ประกาศและลงในเว็ปไซต์คณะ เพื่อแจ้งให้นกัศึกษาในคณะได้
รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน 

2. ควรจัดกิจกรรม / โครงการ ที่กําหนดตัวบง่ชี้ให้ชัดเจน 
สอดคล้องกับคุณธรรม จรยิธรรม ที่ตอ้งการพฒันา 

  คณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   
- โครงการอบรมมารยาทไทย   
- Mr. & Ms. Uniform   
- กิจกรรมอบรมธรรมศึกษา  
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนกัศึกษา ตาม
โครงการ 3ด ี

องค์ประกอบที ่3  
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
1. ตาราง Home Room ควรมีทุกโปรแกรม 

 
- แต่ละโปรแกรมวิชาจัดตาราง Home Room และแจ้งให้

นักศึกษาทราบ 

2. มีเอกสารเพ่ือพัฒนาความรูใ้ห้กับศิษย์เก่า - จัดทําเว็บไซตศิ์ษย์เก่า  
- ประชุมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่  1 ธันวาคม  2554 

และประชุมก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ 2/ 2554  ลงวันที่ 18 
ธันวาคม  2554    

- อบรมเพิ่มความรู้ให้แก่ศิษย์เกา่ 
3. มกีารมอบหมายอาจารย์พิเศษดูแลเรื่องกิจกรรม
นักศึกษา 

- คณะฯ มีคําส่ัง มอบหมายให้อาจารย์พิเศษดูแลงานกิจการด้าน 
3 ดี ตามคําส่ังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 033/2554 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 

- คณะฯ มีคําส่ัง มอบหมายงานด้านกิจการนักศึกษาให้อาจารย์
พิเศษดูแลงานดา้นกิจการนักศึกษา ตามคําส่ังคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ที่  032/2554 ลงวันที่ 10 มถิุนายน 2554 

ตัวบ่งชี้ที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรม
นักศึกษา 
1. ควรมีการสรา้งเครือข่ายพัฒนานักศึกษา 
 

 
- คณะฯ มีเครือขา่ยกับมหาวทิยาลัยภาคเหนือตอนบน ในการจดั
กิจกรรมกีฬา  จัดกิจกรรม QA.KM เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มกีารนําผลการจากการประเมินไปปรับปรงุชดัเจน 
 
 

-คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
ดําเนินการประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆ มาประกอบการวางแผน 
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ปรับปรงุและพัฒนาการจดักิจกรรม 
- ประชุมสรุปกิจกรรมประจําปี ใหก้ับทีมสโมสรนักศึกษาชุดเก่าและ
เตรียมความพร้อมให้กับทีมงานสโมสรนักศึกษาชดุใหม ่27 ก.พ.55  

  
องค์ประกอบที ่4 การวิจยั 
ตัวบ่งชี้ที ่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์
1. ควรจัด KM. เรื่องการวิจัยอยา่งต่อเน่ือง โดยเชิญเมธีวจิัย
มาเป็นพี่เล้ียง 
 

 
- คณะฯ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง  “องค์ความรู้ด้าน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” ให้กับอาจารย์ในคณะฯ ในวันที่ 
3 มิถุนายน 2554  โดยการจัดกลุ่มแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้าน
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเชิญผู้มีความรู้ด้าน
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ 

- คณะจัดกิจกรรม KM. เรื่องการวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี
การศึกษา 2554 นี้ จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การวิจัยใน
ชั้นเรียน” ให้กับอาจารย์ในคณะฯ ในวันวันที่ 21 ธันวาคม  2554  

ตัวบ่งชี้ที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
1.  ควรติดตามผลการนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกดิประโยชน์
โดยการขอหนังสือรับรองการใช้ หรือผลการประเมิน (ตวั
บ่งชี้ที่ 4) 

 
-  คณะฯ ได้จัดทําหนังสือติดตามผลการนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยการขอหนังสือรับรองการใช้  ไปยังหน่วยงานที่นํา
ผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะฯ ไปใช้ ตามหนังสือ ที่ ศธ 0536/ว 
2089 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ไปยังหน่วยงาน ต่างๆ  

ตัวบ่งชี้ที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
1.  ควรมองแหล่งทุนภายนอกเพิ่มและประชาสัมพันธ์ให้
อาจารยท์ราบอย่างทัว่ถงึ 

 
 
-  คณะฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพร่และแจ้งข้อมูลให้
คณาจารย์ ในคณะฯ  ทราบแหล่งทุนภายนอกต่างๆ  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนกลางในการจัดหาแหล่งทุนทั้ง
ภายในและภายนอก แล้วประชาสัมพันธ์แหล่งทุนทั้งภายใน
ภายนอกให้แก่อาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยได้ทราบและนําเสนอ
ของบวิจัย ดังปรากฏในประกาศผู้ได้รับทุนจากจากภายนอก 
ประจําปีงบประมาณ 2554  

องค์ประกอบที ่5 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 
1. ควรมีการสํารวจกลุ่มเป้าหมายในการให้บรกิารที่ชัดเจน 

 
- คณะฯ ได้สํารวจกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการวิชาการ ตาม
แบบสํารวจความต้องการจดักิจกรรม “บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจําปี พ.ศ. 2553-2555 โดยได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
สํารวจที่ชดัเจน ได้แก่ กลุ่มนักเรียน / นกัศึกษา  พ่อค้าหรือนกั
ธุรกจิส่วนตวั  พนักงานของรัฐ  ข้าราชการ   



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

42

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2553 

การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาของหน่วยงาน  
ปีการศึกษา 2554 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
1. ควรมีการดําเนินการให้ครบกระบวนการการบริการ
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  
 
- คณะฯ มีการจัดกิจกรรมบรกิารวิชาการอย่างต่อเนื่องทกุปี   

องค์ประกอบที ่6  
1.  เพิ่มการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ให้มากขึ้น 

- ส่งเสริมให้คณาจารยใ์นคณะฯ มีการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรม
กับการเรยีนการสอน 

2 .   ควรกํ าหนด  หรือสร้ า งมาตรฐานคุณภาพด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ นกัศึกษา เข้ารว่มกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  

องค์ประกอบที ่7 
ตัวบ่งชี้ที ่7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
1. ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการและดําเนินการตาม
ขั้นตอนของการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ที่ชัดเจน
และยอมรับของบุคลากรในคณะ 

 
 
- คณะฯ มีคําส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge  

Management) ประจําปีการศึกษา 2554  
- จัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ KM สําหรับบุคลากรใน
คณะฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554  

ตัวบ่งชี้ที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการ
ตัดสินใจ 
1. ควรมีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วนทุกพันธกิจเพื่อการใช้
ในการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

 
 
- คณะฯ มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วนทุกพันธกิจเพื่อการใช้ใน

การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร ปรากฏอยู่ที่หน้าเว็ป
ไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีระบบ FIS ซึ่ง
เป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ในด้าน ข้อมูลบุคลากร  เรียน
การสอน การบริการวิชาการ  งานวิจัย เป็นต้น  

องค์ประกอบที ่8  
ตัวบ่งชี้ที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
1. ผู้บรหิารระดบัสูงของคณะ คณบดีหรอืรองคณบดีที่
รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณควรมีการตดิตามผล
การใช้เงินของทกุหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและนําข้อมูล
จากการรายงานมาวางแผนในการตัดสินใจเพือ่การพัฒนา
องค์กร 

 
- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและหัวหน้าสํานักงาน รับผิดชอบด้าน

การเงินและงบประมาณมีการติดตามผลการใช้เงินจากทุก
โปรแกรมวิชา โดยมีบันทึกแจ้งและแจ้งติดตามในที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารคณะ อีกทั้งคณะฯ ได้จัดทําสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลโครงการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อ
ติดตามผลการใช้เงิน และติดตามความก้าวหน้าในการจัด
โครงการรายงานต่อมหาวิทยาลัย และนําข้อมูลจากการรายงาน
มาวางแผนในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาคณะฯ ในปีต่อไป  

องค์ประกอบที ่9   
ตัวบ่งชี้ที ่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
1. ควรเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่านําผลการประเมินปทีี่ผ่านมามา
พัฒนา KPI ของแผนกลยุทธอ์ย่างไร 

 
 
 
- คณะฯ นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรงุ 

KPI ของแผนกลุยุทธ ์
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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 มีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2552-2555 (มส. 
1.1-1-1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 
(มส .  1.1-1-2 ) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 (มส. 1.1-1-3) ซึ่งเป็นแผนที่มี
ความสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลองค์กรของ
คณะฯ มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจุดเน้นของ
คณะฯ ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2551-2565) (มส. 1.1-1-4) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) (มส. 1.1-1-5) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้วิธีการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร ทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
(มส. 1.1-1-6) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในระหว่าง
วันที่ 17- 23 เมษายน 2554 ณ อ.ปราณบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (มส. 1.1-1-7) และในการจัดประชุม
คณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวันที่ 5 เมษายน 2554 และ
วันที่ 8 มิถุนายน 2554 (มส. 1.1-1-8) 

 

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

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

มส. 1.1-1-3 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2554 

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

มส. 1.1-1-5 แผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) 

มส. 1.1-1-6 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

มส. 1.1-1-7 แฟ้ม
เอกสารประกอบการ
ประชุม ระหว่าง
วันที่ 17- 23 
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เมษายน 2554  
มส. 1.1-1-8 แฟ้ม

เอกสารประกอบการ
ประชุม ในวันที ่5 
เมษายน 2554 และ
วันที่ 8 มถิุนายน 
2554  

 2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
พ.ศ. 2552 - 2555 (มส. 1.1-2-1) แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี พ.ศ. 2552-2555 (มส. 1.1-2-2) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (มส. 1.1-2-3) 
ระดับคณะฯ ลงสู่ระดับโปรแกรมวิชา เพื่อให้ระดับ
โปรแกรมวิชาได้ทบทวนและดําเนินการตามแผนเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนในระดับคณะฯ โดยแจ้งให้ทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ(มส. 1.1-2-4) และ
บันทึกแจ้งในการจัดทํากิจกรรม/โครงการต่างๆให้
สอดคล้องกับแผนของคณะ (มส. 1.1-2-5) 

มส. 1.1-2-1 แผน
ยุทธศาสตร์สู่การ 
ปฏิบัติ พ.ศ. 2552-
2555 (เอกสาร
เดียวกันกบั มส. 
1.1-1-1) 

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

มส. 1.1-2-3 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2554 (เอกสาร
เดียวกับ มส.1.1-1-3)

มส. 1.1-2-4 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 
(เอกสารเดยีวกบั 
มส. 1.1-1-6) 

มส. 1.1-2-5 รายงานผล
โครงการ 

 3 มีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
คือ  ด้านการเรยีนการสอน 
การวจิัย การบรกิารทาง
วิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการแปลง
แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ พ .ศ . 
2552-2555 (มส. 1.1-3-1) เป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี พ.ศ. 2552-2555 (มส. 1.1-3-2) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (มส. 1.1-3-
3)  ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยครบทั้ง 4 
พันธกิจ คือ  1) ด้านการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) 

มส. 1.1-3-1 แผน
ยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ พ.ศ. 2552-
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ  
มส. 1.1-1-1)     

มส. 1.1-3-2 แผนปฏิบัติ
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การบริการทางวิชาการ 4) การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 นอกจากน้ีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
พันธกิจของคณะที่เพิ่มเติมจาก4 พันธกิจนี้ ได้แก่ พันธ
กิจด้านการบริหารจัดการ โดยมีการประชุมทบทวน
ร่วมกันในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 17- 
2 3  เ ม ษ า ย น  2 5 5 4 ณ  อ .ป ร าณบุ รี   จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ (มส. 1.1-3-4) และในการจัดประชุม
คณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวันที่ 5 เมษายน 2554 และ
วันที่ 8 มิถุนายน 2554 (มส. 1.1-3-5) 

 

ราชการ 4 ปี พ.ศ.  
2552-2555 
(เอกสารเดยีวกันกับ 
มส. 1.1-1-2) 

มส. 1.1-3-3 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2554 
(เอกสารเดยีวกนั
กับ มส. 1.1-1-3) 

มส. 1.1-3-4 แฟ้ม
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม ระหว่าง
วันที่ 17- 23 
เมษายน 2554  
(เอกสารเดยีวกนั
กับ มส. 1.1-1-7) 

มส. 1.1-3-5 แฟ้ม
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม ในวันที ่5 
เมษายน 2554 
และวันที่ 8 
มิถุนายน 2554 

       (เอกสารเดียวกัน
กับ มส. 1.1-1-8) 

 4 มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ ์
แผนปฏิบัติการประจําป ี
และค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี ้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดต่างๆ ในระดับคณะฯ ที่ได้รับจากหน่วยงานต้น
สังกัด อาทิ สกอ., สมศ., ก.พ.ร., และมหาวิทยาลัย (มส. 
1.1-4-1, มส. 1.1-4-2) และตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์หรือ
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2552-2555 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (มส. 1.1-4-3) ลงสู่แผน
ระดับคณะและโปรแกรมวิชา ในการจัดทํากิจกรรม/
โครงการ เพื่อเป็นการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและทําให้เกิด
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  โดยได้กําหนดตัวช้ีวัด และ
เป้าหมายที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และ 

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

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

มส. 1.1-4-3 แผน    
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เป้าประสงค์ของคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน (มส.1.1-4-4, มส.1.1-4-5) 

 

ยุทธศาสาตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 
(เอกสารเดยีวกนั
กับ มส.1.1-1-1, 
มส. 1.1-1-2 ,มส.
1.1-1-3) 

มส. 1.1-4-4 โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และ
โครงการประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.
2555 

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

 5 มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี
ครบ 4 พันธกิจ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (มส. 1.1-5-1) 
ตามที่ มหาวิทยาลัยกําหนดให้หน่วยงานระดับคณะ 
สํานัก สถาบัน จัดทําแผนงานโครงการ กิจกรรมที่
สอดค ล้องกั บแผนกลยุทธ์ และภารกิ จห ลักของ
มหาวิทยาลัยในทุกภารกิจ เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อขอ
อนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย และคณะดําเนินการตาม
แผนครบทุกภารกิจ 

ในปีงบประมาณ 2554 คณะฯ ได้ดําเนินงานตาม
แนวทางปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ ซึ่งมีความสอดคล้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยทุกด้าน ได้แก่ 1)ด้านการเรียนการสอน 2)
การวิจัย 3)การบริการวิชาการ และ4)ด้านอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ โดยในปีงบประมาณ 
2554 สามารถดูได้จากรายการผลการปฏิบัติงาน/
โครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน (มส. 1.1-5-2, มส. 1.1-5-3) 

ทั้งนี้ ทุกโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ
พันธกิจทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งพันธกิจด้านการบริหารจัดการ
ของคณะซึ่ ง มี ความสอดค ล้องและ เชื่ อม โยงกั บ

มส. 1.1-5-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2554 (เอกสาร
เดียวกันกับมส. 
1.1-1-3) 

มส. 1.1-5-2 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ ประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2554 (รอบ 6 
เดือน)  

มส. 1.1-5-3 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2554 (รอบ 12 
เดือน) 

มส. 1.1-5-4 โครงการ
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครบทุก
พันธกิจ (มส. 1.1-5-4, มส. 1.1-5-5)  

ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และ
โครงการประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 
1.1-4-4) 

มส. 1.1-5-5 รายงานผล
โครงการ/บันทกึ
ข้อความ 

 6 มีการตดิตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนปฏิบัติการประจําป ี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ โดยได้กําหนดให้ทุกโปรแกรมมีการ
ติดตามผลการดํา เนินงานตามตัวชี้ วั ดต่ างๆ  ของ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
โดยจัดทําเป็นรายงานผลโครงการ ในรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน (มส. 1.1-6-1, มส. 1.1-6-2)   โดยมี
การติดตามการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ห า รคณะ  และ บันทึ ก แจ้ ง  และนํ า เ สนอ ต่ อ
คณะกรรมการประจําคณะ (มส.1.1-6-3, มส.1.1-6-4) 

 

มส. 1.1-6-1 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2554  (รอบ  
6 เดือน) (เอกสาร 
เดียวกันกับ มส. 
1.1-5-2)     

มส. 1.1-6-2 สรุปผลการ
ติดตาม และ
ประเมินผล
โครงการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2554 (รอบ 12 
เดือน) (เอกสาร
เดียวกันกับ  
มส. 1.1-5-3)     

มส. 1.1-6-3 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 1.1-1-6)     

มส. 1.1-6-4 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ 
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 7 มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีข้อง
แผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารและสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนําผล
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดต่างๆ ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 มาใช้ในการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานทุก 6 
เดือน มีการจัดทําสรุปผลการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดือน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (มส. 1.1-7-1, มส. 1.1-
7-2,)และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ   (มส. 1.1-7-3, 
มส. 1.1-7-4) 

มส. 1.1-7-1 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2554 (รอบ 6 และ 
12 เดือน) (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 1.1-
5-2 และ มส. 1.1-5-
3) 

มส. 1.1-7-2 รายงานผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2554 

มส. 1.1-7-3 - รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 2 
/ 2554 ในวันที ่4 
พฤษภาคม 2554 

     - รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่  
3/2554  ในวันที่    
29 กันยายน 2554 

มส. 1.1-7-4 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ ครัง้ที่ 
4/2554 วันที่ 7 
กันยายน 2554 

 8 มีการนําผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําป ี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนําผล
การพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะฯ (มส. 1.1-8-1) นํามาเป็น
ข้อมูลในการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (มส. 
1 .1-8-2, มส .  1.1-8-3)   โดยการมีส่วนร่วมของ

มส. 1.1-8-1 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 
3/2554   

มส. 1.1-8-2 แผนปฏิบัติ
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คณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารย์คณะในการ
ประชุมคณะกรรมบริหารคณะ และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําโครงร่างองค์กร (Organization 
Profile) ตามเกณฑ์ Education for  Performance 
Excellence (EdPEx)  ในวันที่  30  เมษายน  2555 
(มส. 1.1-8-4) 

ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 

มส. 1.1-8-3  รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ครั้งที่ 
4/2554 

มส. 1.1-8-4  แฟ้ม
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม และบันทึก
เชิญประชุม ในวันที่ 
30 เมษายน 2555 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

8  ข้อ 8  ข้อ คะแนน  5  8  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

... ข้อ ...ข้อ คะแนน ...  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  

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 กระตุ้นให้

บุคลากรได้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในหน่วยงานและปฏิบัติตามภารกิจ 
 2. กําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั ้ง และให้มีการประเมินผลการ

ดําเนินงาน  เพื่อให้สามารถแสดงผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์   
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบัตงิานที่
สอดคล้องกับอตัลักษณ์
ของสถาบัน โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่
ครอบคลุมพันธกิจหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย บุคลากร
ของคณะฯ  มี ส่วนร่วมในการทบทวน กําหนดค่า
เป้ าหมาย  ตั ว ช้ี วั ดยุทธศาสตร์  และจั ดทํ าแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
และมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยในการ“ทบทวนแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี สู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพตามมาตรฐาน” วันที่ 17-22 
เมษายน 2554 ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ อ.ปราณ
บุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
(มส.16.1-1-1) 

- คณะฯ  มี ก า รทบทวน ในการจั ดประชุ ม
คณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554  ในวันที่  5 เมษายน 2554 และ
วันที่ 8 มิถุนายน 2554 ในระดับคณะ เพื่อทบทวนแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2554 
เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์  ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา และ
เพื่อกําหนดอัตลักษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะบ่งบอกถึง
ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คือ “ความรู้คู่
ชุมชน” จากน้ันคณะได้นําเสนอให้คณะกรรมการประจํา
คณะรับทราบและพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 
และได้แจ้งให้บุคลากรในคณะฯ ทราบ(มส. 16.1-1-2) 

มส. 16.1-1-1 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัด
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
“ทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี สู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่
คุณภาพตามมาตรฐาน”

มส. 16.1-1-2  
-  บันทึกข้อความ ขอ

อนุญาตจัดกิจกรรม
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
ระดับคณะ 

-  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2554 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 16.1-1-3  
     - รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ครั้งที่ 4/2554  
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2554 
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 ทั้งนี้ คณะได้ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2555 และประเด็นอัตลักษณ์ของคณะที่ยังคงเดิมที่สอด
รับกับประเด็นอัตลักษณ์ของคณะของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้สอดคล้องกันในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 
และได้นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้ งที่ 
3/2554  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 (มส.16-1-3) 
และยังได้ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 อีก
ครั้งในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําโครงร่าง
องค์กร (Organization Profile) ตามเกณฑ์ 
Education for Performance  Excellence (EdPEx) 
ในวันที่  30  เมษายน  2555 (มส.16-1-4) 

    -  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 29 กนัยายน
2554 

    -  แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

มส.16-1-4 บันทึกข้อความ 
 เชิญประชุม ใน  
 วันที่ 30 เมษายน
2555 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธท์ี่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการ
สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากร (มส. 
16.1-2-1, มส. 16.1-2-2) ดังนี้ 

1. คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ดังนี้ 

1.1 คณะฯ มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ 
ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ต่างๆ 

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

1.3 มีคําส่ังแต่งตั้งในการปฏิบัติงานต่างๆ 
ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ 

1.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 

2. คณะฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา ดังนี้ 

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

2.2 คณะฯ ได้มีการชี้แจงและถ่ายทอดให้
นักศึกษาได้ทราบในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะฯ ตามแผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะฯ 

มส. 16.1-2-1 สรุปผล
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
- โครงการนิทรรศการ

วิชาการ 1-2 ธ.ค.54 
มส. 16.1-2-2 

-  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2554 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

-  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2555 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

-  คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ สายสอนและ
สายสนับสนุน 

-  แผนพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต
นักศึกษา 

-  คําส่ังแต่งตั้งการ
ปฏิบัติงานต่างๆของ
คณะฯ 

-  บันทึกข้อความของบ
สนับสนุน 

-  โครงการงบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
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2.3 มีคําส่ังแต่งตั้งในการปฏิบัติงานและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมตามอัตลักษณ์
ของคณะฯ 

2.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 

2554 
-  โครงการงบประมาณ

เงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 

-  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ และรายงาน
การประชุมอาจารย ์

 3 ผลการประเมินความเห็น
ของผู้เรียนและบุคลากร
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันที่สอดคล้องกับอตั
ลักษณ์ไม่ต่ํากวา่ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

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

1. ด้านการทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และพัฒนาท้องถิ่น ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 

2. ด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 

3. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.88 

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

 4 ผลการดําเนินงาน
ก่อให้เกดิผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

คณะฯ มีผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม     (มส. 
16-4-1) ดังนี้ 

1.1 โครงการเสวนาทางวิชาการ “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และวัฒนะธรรมพอเพียง”  

ผู้เข้าร่วมเสวนา คือ ประชาชนทั่วไป  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดกําแพงเพชร  ได้แก่ 
เทศบาลตําบลลานกระบือ  เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาบ่อคํา องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินดาต  ได้เสวนา และแลกเปล่ียนแนวความคิด
ใหม่ที่ เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกซ่ึงไม่ขึ้นกับ
เครื่องจักร  การรักษาต้นทุนให้ต่ําและทรัพยากรท่ีร่อย
หรอ  หากแต่ขึ้นอยู่กับ “พลังสมองในกาคิดสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้สินทรัพย์เป็นตัวเงินให้น้อยลง 
(Capital  assets)  เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้และ
เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนวัฒนธรรม
พอเพียงสู่ชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

จากการเสวนาในโครงการน้ีส่งผลให้ผู้เข้าร่วมได้
นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับนําไปประยุกต์ใช้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มส. 16.1-4-1 สรุปผล
โครงการ /กิจกรรม
ต่างๆ 
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1.2 กิจกรรมเข้าค่าย “พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย” 

จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ปวช. ปีที่ 2-3 ใน
เขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนบนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) หลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน 2) หลัก
ความเสมอภาค 3) หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือ
หลักนิติธรรม 4) หลักเสียงข้างมากควบคู่ไปกับการ
คุ้มครองสิทธิข้างน้อย และ 5) หลักเสรีภาพ จัดใน
รูปแบบของการเข้าค่าย แบ่งระบอบประชาธิปไตย
ออกเป็น 5 ฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะและปลูกจิตสํานึก
ในความเป็นพลเมืองดีของประเทศที่มีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป้น
ประมุข  ซึ่งทําให้เยาวชนที่เข้าค่ายจะได้นําความรู้ไป
ขยายผลเผยแพร่สู่สถานศึกษา และชุมชนของตนเองได้
อย่างถูกต้อง และสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย ต่อไป 

1.3 โครงการนิทรรศการวิชาการ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ “เทิดไท้พระราชา  นักพัฒนา
สังคมไทย” 

จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1-2  ธันวาคม  2554 มี
การจัดบูทนิทรรศการต่างๆ แนะแนวการศึกษา การจัด
อบรม สัมมนา การแข่งขันทักษะต่างๆ โดยโครงการน้ี
เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี มีนักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลภายนอกมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการบริการ
วิชาการให้กับบุคคลในท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียง มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.4 โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (เพลงช้า-เพลงเร็ว) 
สําหรับบุคคลทั่วไป ประจําปี 2554 ณ ศูนย์จริยศึกษา 
สธ.พิพิธภัณฑ์เรือนไทยจังหวัดกําแพงเพชร โครงการนี้
ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนัก เรียน  นักศึกษา  และ
ประชาชนผู้สนใจ       

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากร
และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตามอัตลักษณ์ของคณะ คือ “ความรู้ คู่

มส.16.1-5-1 ทําบันทกึ
ข้อตกลงว่าดว้ยความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างกรมส่งเสริมการ
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เกี่ยวกับอัตลักษณ ์ ชุมชน” (มส.16.1-5-1) ดังนี้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นคณะฯ 

เปิดสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมีอาจารย์
ทีมีความเช่ียวชาญการสอน จึงได้รับความไว้วางใจจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เปิดหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์บัณฑิต  สาขาการปกครองส่วน
ท้องถิ่น สําหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยได้ทําบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ตั้งแต่ปี พ .ศ . 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตบัณฑิต 
มาแล้ว จํานวน 4 รุ่น  โดยจัดการเรียนการสอนในวัน
เสาร์–อาทิตย์ (มส. 16.1-5-2)   

1) อาจารย์ 
1.1 อ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา และคณะ  ได้

มีการดําเนินงานในการสร้างความร่วมมือกับศูนย์จริย
ศึกษา สธ. กําแพงเพชร ณ พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัด
กําแพงเพชร  เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2542 – 2555 
จนถึงปัจจุบัน รวม 13 ปี มีชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริย
ศึกษา สธ. ควบคุมการฝึกซ้อม โดยอาจารย์เยาวลักษณ์ 
ใจวิสุทธ์หรรษา   

จากการเผยแพร่ผลงานต่างๆ  ของอาจารย ์
เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์หรรษา และคณะ ได้มีการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม “มาตรฐานระบํา
ชากังราว” โดยการดําเนินงานต่อยอดจัดทําหลักสูตร 
“ระบําชากังราว” เพื่อใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้กับ
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 และอยู่ในขั้นตอนของ
การดําเนินงานขอจดลิขสิทธิ์  อีกทั้ง อาจารย์เยาว
ลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา  และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้มีแนวความคิดริเร ่ิมต่อยอดจากหลักสูตรระบําชากังราว 
สู่การประดิษฐ์ตุ๊กตาระบําชากังราว  และภาพนูนต่ําตู๊กตา
ระบําชากังราว ตามท่ารําของชุดระบําชากังราว  ที่ได้บรรจุ
ไว้ใน หลักสูตรระบําชากังราว  ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
จังหวัดกําแพงเพชร สู่ สินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร โดยได้นําตุ๊กตาและภาพนูน
ต่ําตู๊กตาระบําชากังราว ไปจัดแสดงในนิทรรศการ
วิ ช า ก า ร ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ 
“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 

ปกครองท้องถิน่  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร     

มส.16.1-5-2 หลักสูตรระบํา
ชากังราว 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.เชวงศักดิ์  เขียวเขิน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง และ
นางขนิษฐา ศิรริัตน ์

โทรศัพท ์: 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :   E-mail :    
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

มีการดําเนินงานตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยได้แก่ “ความรู้คู่ชุมชน” และได้รับการยกย่องในระดับชาต ิ
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
 
 
 
 

19-20 สิงหาคม  2554 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มรภ.กําแพงเพชร  นําไปเป็นของที่ระลึกโครงการ
แลกเปล่ียนศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 11 – 16 
กันยายน 2554  ณ มหาวิทยาลัยหงเหอ  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และนําไปจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า
พื้นเมือง  ในงานมหกรรมศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ระดับชาติ  ครั้งที่ 4  ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 
2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี  และนําตุ๊กตาและภาพนูนต่ําตุ๊กตาระบําชา
กังราว เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 
“การจัดการธุรกิจ สินค้าที่ ระลึกเพื่อ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร” ณ  มหาวิทยาลัย
นครปฐม ครั้งที่ 4 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม  2555 
และได้รับการชื่นชม ยอมรับและยกย่องจากหน่วยงาน/
สถาบันต่างๆ (มส.16.1-5-2) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2553 (ปีงบประมาณ 2554) ได้ข้อมูลดังนี้ 

 
ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามอัตลักษณ์ “ความรู้คู่ชุมชน” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ข้อมูล 
หน่วยงาน 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท รวม 

จํานวนผู้ที่สําเรจ็การศึกษา 288 43 329 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 230 33 263 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 79.86 76.74 79.94 

 
ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามอัตลักษณ ์“ความรู้คู่ชุมชน” ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

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

1. ความสามารถในการนําความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
หน่วยงาน/ชุมชน 

4.29 0.71 4.33 0.64 4.30 0.70 

2. ความสามารถในการใช้ความรู้ใหเ้กิดคุณค่าในการพัฒนา
หน่วยงาน/ชุมชน 

4.30 0.72 4.36 0.48 4.31 0.69 

3. ความสามารถในการทํางานร่วมกับหน่วยงาน/ชุมชนบน
พื้นฐานความพอเพียง 

4.32 0.69 4.45 0.61 4.34 0.68 

4. ความสามารถในการสร้างความรู้เพิ่มเติมจาก
ประสบการณ์กบัหน่วยงาน/ชุมชนและนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

4.31 0.62 4.21 0.73 4.30 0.63 

5. บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแสดงออก เช่น 
บุคลิกภาพอันเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน/ชุมชน 

4.28 0.65 4.18 0.63 4.27 0.65 

รวม 4.30 0.68 4.30 0.50 4.30 0.67 
 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)   

      = 4.30 
 
หลักฐาน  
มส.16.2-0-1   รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

ของคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย (,) เป้าหมายปีถัดไป 

ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 4.30 คะแนน 4.30  ค่าเฉล่ีย 4.10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นางสาวสมลักษณ์ วิริยจาร ี

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1233 โทรศัพท์ : 083-9555925 
E-mail :  s_sritrairat@hotmail.com E-mail :   somlak_45272440@hotmail.com 

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

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดกลยุทธ์การ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่นหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยไดร้ับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากร
สาขาวิชาที่หลากหลายและสามารถสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น ฉะนั้น เอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น 
จึงขึ้นอยู่กับมูลเหตุต่าง ๆ และความพร้อมในแต่ละ
สาขาหมุนเวียนไปตามแต่ละบริบท เช่น อาจเน้นด้าน
การเมืองการปกครอง 2 ปี  แล้วเปล่ียนไปเน้นด้าน
กฎหมาย 3 ปี เป็นต้น ซึ่ง ในปีการศึกษา 2553 คณะฯ 
ได้มีการร่วมกันพิจารณา ทบทวนเอกลักษณ์ จุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 6/2553 
เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2553 (มส.17-1-1) ที่ประชุมมี
มติสรุปว่าเอกลักษณ์ของคณะ คือ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สาน
ศิลป์วัฒนธรรม” โดยมีการกําหนดจุดเน้น จุดเด่น 2 
ด้าน คือ 

1. ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น  เนื่ องจากคณะมีสาขาการพัฒนาชุมชน 
สารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
ภาษาไทย เป็นต้น 

2. ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากคณะมีสาขาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร 

หลังจากน้ันได้นําเสนอต่อที่ประชุมในการประชุม
อาจารย์คณะฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2553 (มส.17-1-2) และการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 
2554  (มส.17-1-3)  
        ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี   ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพ

มส. 17-1-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ ครั้งที่   
6/2553 เมือ่วันที่  14 
ธันวาคม 2553  

มส. 17-1-2 รายงานการ
ประชุมอาจารยค์ณะฯ 
ครั้งที่ 4/2553  เมื่อ
วันที ่ 22 ธันวาคม 
2553 

มส. 17-1-3  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 
1/2554  เมื่อวันที ่6 
มกราคม 2554 

มส. 17-1-4  
    -  เอกสารประกอบการ

ประชุม ระหว่างวันที่ 
17-22 เมษายน 
2554 

    -  เอกสารประกอบการ
ประชุมในวันที่ 5 
เมษายน 2554 และ
วันที่ 8 มถิุนายน 
2554 

    -  แผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี พ.ศ.  2552-2555 

    -   แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

มส. 17-1-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
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ตามมาตรฐาน” ระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน 2554  ณ 
โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ระดับมหาวิทยาลัย และทบทวนในการจัดประชุม
คณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวันที่ 5 เมษายน 2554 และ
วันที่ 8 มิถุนายน 2554 ในระดับคณะ เพื่อทบทวนแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2554 
เพื่อให้สอดคล้องกับ จุดเน้น จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญ
ของคณะ (มส.17-1-4) และคณะได้ทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2555 และประเด็นเอกลักษณ์ของ
คณะที่ยังคงเดิมเพื่อให้สอดคล้องกันในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2554 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการประจํา
คณะรับทราบในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
ครั้งที่ 3/2554  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 (มส.17-
1-5)และยังได้ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2555 อีกครั้งในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
โครงร่างองค์กร (Organization  Profile) ตามเกณฑ์ 
Education for Performance  Excellence (EdPEx) 
ในวันที่ 30  เมษายน  2555 (มส.17-1-6) 

บริหารคณะฯ ครั้งที่ 
4/2554  เมือ่วนัที่ 7 
กันยายน 2554 
- รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 29 กนัยายน
2554 

    -   แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

มส.17-1-6 บันทึกข้อความ
เชิญประชุม ในวันที่  
วันที่  30  เมษายน   
2555 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธท์ี่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์   

คณะมนุ ษยศาสตร์ และ สั ง คมศาสต ร์  ไ ด้
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1. คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ดังนี้ 

1.1 คณะมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของคณะ ในการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ต่างๆ 

1 .2  คณะจัดประชุม เพื่ อถ่ ายทอดการ
ปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ กับบุคลากรภายใน
คณะฯ ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ของคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
และการประชุมอาจารย์คณะ 

1.3 มีคําส่ังแต่งตั้งในการปฏิบัติงานต่างๆ 
ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ 

1.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดส่ิงอํานวยความสะดวก  

 

มส. 17-2-1 
     - รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ครั้งที่ 6 /2553 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2553  

       - รายงานการประชุม
อาจารย์คณะฯ ครั้งที่ 
4/2553 เมือ่วันที ่22 
ธันวาคม 2553  

มส. 17-2-2  สรุปผล 
โครงการ/กิจกรรม 

- นิทรรศการวิชาการ
คณะฯ วันที่ 1-2 ธ.ค.
54 

- กิจกรรมไหว้คร ู 
มส. 17-2-3 
    -  แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี 2554 คณะ 
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ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 
2. คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา ดังนี้ 
2.1 คณะมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ ในการ
ปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมต่างๆ 

2.2 คณะได้มีการช้ีแจงและถ่ายทอดให้
นักศึกษาได้ทราบในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะ และตามแผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ของนักศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ 

2.3 มีคําส่ังแต่งตั้งในการปฏิบัติงานและการ
จัดกิจกรรมต่ า งๆ  ที่ นั ก ศึกษาได้มี ส่ วนร่ วมตาม
เอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของคณะ 

2.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 

 (มส. 17-2-1, มส. 17-2-2, มส. 17-2-3) 

  มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ 

    -  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2555 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

    -   แผนพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต
นักศึกษา 

    -  คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ สายสอนและ
สายสนับสนุน 

    -  คําส่ังแต่งตั้งการ
ปฏิบัติงานต่างๆของ
คณะ 

    -  บันทึกข้อความของบ
สนับสนุน  

    -  โครงการงบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2554 

    -  โครงการงบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 

 3 ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามจุดเน้น 
จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์มีการ
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของคณะฯ โดยมีผลการ
ประเมิน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ  (มส. 17-3-1) ดังนี้ 

“ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น” มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาท้องถิ่น
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และด้านการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 

“ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม” คือ ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79  

มส. 17-3-1 สรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจ
จากนักศึกษาและ
บุคลากรประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

 

 4 ผลการดําเนินงานบรรลุ
ตามจุดเน้น  จดุเด่น  หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของ
สถาบันและเกิดผลกระทบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการ
ดํา เนินงานบรรลุตามจุดเน้น  จุดเด่น  หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ดังนี้ 

มส. 17-4-1 สรุปผล
โครงการ /กิจกรรม
ต่างๆ  
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ที่เกดิประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

1. ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น 
1.1 โครงการเสวนาทางวิชาการ “เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์และวัฒนะธรรมพอเพียง”  
ผู้เข้าร่วมเสวนา คือ ประชาชนทั่วไป  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดกําแพงเพชร  ได้แก่ 
เทศบาลตําบลลานกระบือ เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาบ่อคํา องค์การบริหารส่วน
ตําบลหินดาต  ได้เสวนา และแลกเปล่ียนแนวความคิด
ใหม่ที่ เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกซ่ึงไม่ขึ้นกับ
เครื่องจักร  การรักษาต้นทุนให้ต่ําและทรัพยากรท่ีร่อย
หรอ  หากแต่ขึ้นอยู่กับ “พลังสมองในกาคิดสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้สินทรัพย์เป็นตัวเงินให้น้อยลง 
(Capital  assets)  เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้และ
เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนวัฒนธรรม
พอเพียงสู่ชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

จากการเสวนาในโครงการนี้ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมได้
นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับนําไปประยุกต์ใช้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1 .2 กิจกรรมเข้าค่าย  “พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย” 

จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และ ปวช. ปีที่ 2-
3 ในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนบนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) หลักอํานาจอธิปไตยของปวงชน 2) หลัก
ความเสมอภาค 3) หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือ
หลักนิติธรรม 4) หลักเสียงข้างมากควบคู่ไปกับการ
คุ้มครองสิทธิข้างน้อย และ 5) หลักเสรีภาพ จัดใน
รูปแบบของการเข้าค่าย แบ่งระบอบประชาธิปไตย
ออกเป็น 5 ฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะและปลูกจิตสํานึก
ในความเป็นพลเมืองดีของประเทศที่มีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  ซึ่งทําให้เยาวชนที่เข้าค่ายจะได้นําความรู้ไป
ขยายผลเผยแพร่สู่สถานศึกษา และชุมชนของตนเองได้
อย่างถูกต้อง และสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย ต่อไป 

1.3 โครงการนิทรรศการวิชาการ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ “เทิดไท้พระราชา  นักพัฒนา
สังคมไทย” 

จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1-2  ธันวาคม  2554 มี
การจัดบูทนิทรรศการต่างๆ แนะแนวการศึกษา การจัด

มส. 17-4-2  เอกสารขอ
อนุญาตไปราชการ / 
บันทึกข้อความ/คําส่ังไป
ราชการต่างประเทศ 
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อบรม สัมมนา การแข่งขันทักษะต่างๆ โดยโครงการน้ี
เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี มีนักศึกษา บุคลากร 
และบุคคลภายนอกมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการบริการ
วิชาการให้กับบุคคลในท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียง มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.  ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม 
2.1 โครงการอบรมนาฏศิลป์ เ บ้ืองต้น

สําหรับบุคคลทั่วไป และการเผยแพร่วัฒนธรรม
พื้นบ้านทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

นาฏศิลป์เป็นวัฒนธรรมสาขาหน่ึงที่มีการสืบ
ทอดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จนเป็นที่แสดง
ถึงให้เห็นความเป็นอารยะ เพื่อเป็นการสืบทอดทํานุบํารุง
ศิลปะแขนงน้ีไว้ จึงมีความจําเป็นที่จะอบรมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการน้ีจึงได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี ในปี
การศึกษา 2554 นี้ ได้จัด โครงการฝึกอบรมเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(เพลงช้า-เพลงเร็ว) สําหรับบุคคลทั่วไป  ประจําปี 
2554 ณ ศูนย์จริยศึกษา สธ.พิพิธภัณฑ์เรือนไทยจังหวัด
กําแพงเพชร โครงการน้ีได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่ออบรม
และถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ  

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนที่เข้า
รับการอบรมได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงอันดีงามของไทย 
เข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาและเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติได้รับทราบ
ถึงศิลปะการแสดงท่ีงดงามของจังหวัดกําแพงเพชร   

นอกจากน้ี อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรรษา 
ยังได้เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ ใน
งานต่างๆ ดังนี้ 

- มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับชาติ  ครั้งที่ 
3 วันที่ 4 - 5  สิงหาคม  2554 ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  

- มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับชาติ  ครั้งที่ 
4 วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2554 ณ แหล่งสัมมนาโรงแรม
เดือนฉายรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี 

- งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  ครั้งที่ 
12  “เทิดไท้องค์เอกอัครศิลปิน” วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 
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2554  ณ   มหาวิ ทยา ลัยว งษ์ ชว ลิตกุ ล  จั งหวั ด
นครราชสีมา 

อีกทั้ง อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี รวมทั้ งทีมงาน และ
บุคลากรในคณะ  ได้ เผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยหงเหอ  เมืองคุนหมิง 
มณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 
11- 16 กันยายน 2554 และอาจารย์เยาวลักษณ์ 
ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี 
รวมทั้งทีมงาน ยังได้ไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมที่
ไต้หวัน ในงาน Official Invitation for 2011 Tamsui 
International Environmental Festival in Taiwan 
ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2554 

ทั้งนี้ อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา และ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ได้มีแนวความคิดริเร ิ่มต่อ
ยอดจากหลักสูตรระบําชากังราว สู่การประดิษฐ์ตุ๊กตาระบํา
ชากังราว  และภาพนูนต่ําตุ๊กตาระบําชากังราว ตามท่ารํา
ของระบําชากังราว  ที่ได้บรรจุไว้ใน หลักสูตรระบําชากัง
ราว  ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชร 
สู่สินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
กําแพงเพชร โดยได้นําตุ๊กตาและภาพนูนต่ําตู๊กตาระบําชา
กังราว ไปสู่การจัดแสดงในนิทรรศการวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการ
พัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2554 ณ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มรภ.กําแพงเพชร  นําไป
เป็นของที่ ระ ลึกโครงการแลกเป ล่ียนศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 11 – 16 กันยายน  2554 ณ 
มหาวิทยาลัยหงเหอ  สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
นําไปจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง ในงาน
มหกรรมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม  2554 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี (มส. 17-4-1, 
มส. 17-4-2) 

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  บุคลากร
และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะฯ คือ 
“มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์วัฒนธรรม” และได้รับการ
ยอมรับต่อสังคม จนได้รับรางวัล และการยกย่องทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ ตามเอกสาร/หลักฐาน (มส. 
17-5-1) ดังต่อไปนี้  

มส. 17-5-1 
ทําบันทกึข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมือทางวิชาการ 
ระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร     



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

64

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นคณะฯ 
ที่ เปิดสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมี
อาจารย์ทีมีความเช่ียวชาญการสอน จึงได้รับความ
ไว้วางใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองส่วนท้องถิ่น 
สําหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  โดยได้ทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครอง ส่วนท้องถิ่ น  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิต
บัณฑิต มาแล้ว จํานวน 4 รุ่น  โดยจัดการเรียนการสอน
ในวันเสาร์ – อาทิตย์ (มส. 17-5-1)   

1) อาจารย์ 
        1.1 รศ.ดร.ศรัณย์  วงศ์คําจันทร์   ได้รับรางวัล
อาจารย์ที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
ดีเด่น  ประจําปี  2554  โดยอาจารย์เป็นผู้มีผลงานและ
ใช้ความรู้ในวิชาชีพทําคุณประโยชน์ต่อสังคมในด้าน 
“มุ่ ง เ น้ นท้ อ งถิ่ น”  โ ดย ได้ รั บ คํ า ส่ั ง แต่ ง ตั้ ง จ าก
คณะก ร ร มก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  ( ก กต . )  ใ ห้ เ ป็ น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด        

1.2 ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล เป็นผู้มีผลงานและ
ใช้ความรู้ในวิชาชีพทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น ของคณะฯ ใน
ด้าน “มุ่งเน้นท้องถิ่น” ดังนี้ 

- ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําแพงเพชร
เป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย  

- ให้คําปรึกษาและช่วยจัดห้องสมุดประเภท
ต่างๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน 
ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ตชด.ในจังหวัดตาก  ห้องสมุด
อัยการจั งหวัดกําแพงเพชร ห้องสมุดศาลจั งหวัด
กําแพงเพชร ห้องสมุดวัดคูยาง ห้องสมุดวัดนาควัชร
โสภณ ห้องสมุดวัดบรมธาตุ และห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ 
เช่น  ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ , ห้องสมุดโรงเรียน
มะเดื่อชุมพล,ห้องสมุดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

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

1.3 อาจารย์เยาวลักษณ์    ใจวิสุทธิ์หรรรษา เป็นผู้มี

 มส. 17-5-2  
- หลักฐานการได้รับ
รางวัล หรือการได้รับ
การยกย่องประจําปี 
พ.ศ.2554 (เอกสาร
ประกาศนียบัตร และ
เกียรติบัตร) 
- หลักสูตรระบําชากังราว 
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ผลงานและใช้ความรู้ในวิชาชีพทําคุณประโยชน์ต่อ
เยาวชนในชุมชน ต่อท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
จุดเน้น จุดเด่น ของคณะฯ ในด้าน “มุ่งเน้นท้องถิ่น” 
ดังนี้ จัดโครงการชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. 
โดยอาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา เป็นคณะ
วิทยากรจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนผู้ที่สนใจ ได้
ศึกษาท่ารําที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทย พร้อมทั้งใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นกิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว โดยดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 – 2555 
รวม 13 ปี โดยมีบุคคลที่ สําคัญในการผลักดันให้
นักเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของชุมนุมนาฏศิลป์ 
ประกอบด้วย 1) พระครูวิสุทธิธรรมภาณ 2) นายรุ่ง
ธรรม ศรีวรรธนศิลป์ 3) บุคลากรของศูนย์จริยศึกษา สธ 
จังหวัดกําแพงเพชร และ 4) ผู้ปกครองของสมาชิก
ชุมนุมนาฏศิลป์ อีกทั้ง อาจารย์ยังได้เผยแพร่การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ ในงานต่างๆ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัล  

ทั้งนี้ อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา และ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้ได้มีแนวความคิดริเร ิ่มต่อ
ยอดจากหลักสูตรระบําชากังราว สู่การประดิษฐ์ตุ๊กตาระบํา
ชากังราว  และภาพนูนต่ําตู๊กตาระบําชากังราว ตามท่ารํา
ของระบําชากังราว  ที่ได้บรรจุไว้ใน หลักสูตรระบําชากัง
ราว   ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชร  สู่
สินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร 
โดยได้นําตุ๊กตาและภาพนูนต่ําตุ๊กตาระบําชากังราว ไปจัด
แสดงในนิทรรศการวิชาการในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” 
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม  2554 ณ หอประชุมที
ปังกรรัศมีโชติ  มรภ.กําแพงเพชร  นําไปเป็นของที่
ระลึกโครงการแลกเปล่ียนศิลปะและวัฒนธรรม 
ร ะห ว่ า ง วั น ที่  1 1  – 1 6  กั น ย า ยน   2 5 5 4  ณ 
มหาวิทยาลัยหงเหอ  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และ
นําไปจัดแสดงและจัดจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง  ในงาน
มหกรรมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ  ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม  2554  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  จากการจัด
แสดงงานนาฏศิลป์ และการนําสินค้าที่ระลึกตุ๊กตาและ
ภาพนูนต่ําตู๊กตาระบําชากังราว ไปจัดแสดงในงานต่างๆ 
(มส. 17-5-2)   
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ผลการประเมินตนเอง 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
: 

ผศ.เชวงศักดิ์ เขียวเขิน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง และนาง
ขนิษฐา ศิริรัตน ์

โทรศัพท ์: 055-721878 ตอ่ 1217 โทรศัพท์ :  055-721878 ต่อ 1217 
E-mail :   E-mail : phikulthong_s@yahoo.com   

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

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

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและดําเนินการ
ตามระบบทีก่ําหนด 
 
 

คณะม นุษยศาสตร์ และ สั งคมศาสตร์ มี ผ ล
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวิธีการและขั้นตอน
ในการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้
คณะฯ ดําเนินการ ทั้งนี้ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง ระบบและกลไกการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร (มส. 2.1-1-1) 

2. ในปีการศึกษา 2554 คณะฯ มีการพัฒนา
หลักสูตรจํานวน 3 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร 
จํานวน 1 หลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์) (มส. 2.1-1-2) 

2) หลักสูตรบรรณารกัษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์) (มส. 2.1-1-3) 

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

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

3. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร 
คณะฯ ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ที่ประกอบ  ด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ (มส. 
2.1-1-6) และกําหนดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ (มส. 2.1-1-7) 
     4.  มีการ เสนอหลัก สูตรที่ ปรับปรุ ง ผ่ านการ
พิจารณาตามระบบที่ มหาวิทยาลัยกํ าหนด  คือ 
คณะกรรมการประจําคณะ (มส . 2.1-1-8) สภา
วิชาการ (มส. 2.1-1-9)และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2555 (มส. 2.1-1-10) 

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

มส. 2.1-1-2  หลักสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต 
(สาขาวิชาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์) 

มส. 2.1-1-3 หลักสูตร
บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศา
สตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์) 

มส. 2.1-1-4  หลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) 

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

มส. 2.1-1-6 คําส่ัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 083/ 
2554  เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะ กรรมการ
พัฒนา/ปรับ ปรุง
หลักสูตร ฯ 

มส. 2.1-1-7 คําส่ัง   
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

5. มีการเสนอหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (มส. 2.1-1-11) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
กําแพงเพชร ที่ 236/ 
2554 เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตรฯ 

มส. 2.1-1-8 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ  

มส. 2.1-1-9 รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ  

มส. 2.1-1-10 รายงานการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ครั้งที่ 
2/2555 เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2555 

มส. 2.1-1-11 หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  

 2 มีระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนิน 
การตามระบบที่กําหนด 

คณะม นุษยศาสตร์ และ สั งคมศาสตร์ มี ผ ล
ดําเนินงาน ดังนี้ 

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

2. ในปีการศึกษา 2554 คณะ ฯ  ไม่มีการขออนุมัติ
ปิดหลักสูตรใด 

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

 

 3 ทุกหลักสูตรมกีารดําเนิน 
งานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ 
อุดมศึกษาแหง่ชาติ (การ
ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ 

ในปีการศึกษา 2554 ทุกหลักสูตรของคณะ ฯ 
ได้ดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  ส่วนหลักสูตรที่ยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ก็ได้ประเมินตาม
ตั วบ่ ง ชี้ กลา งที่ กํ าหนดในภาคผนวก  ก  ตามที่
มหาวิทยาลัยได้ประกาศกําหนด (มส. 2.1-3-1) ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 

มส. 2.1-3-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง ตัว
บ่ง ชี้ผลการ
ดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการ
เรียนการสอน 
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อุดมศึกษาแหง่ชาติ 
หมายถงึ ต้องมกีารประ 
เมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชาเพื่อ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรยีนการ
สอน” กรณีทีห่ลัก สูตรใด
ยังไม่มีประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรอืสาขา 
วิชาให้ประ เมินตามตัว
บ่งชี้กลางที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับ
หลักสูตรสาขาวชิาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กร
วิชาชีพที่เกี่ยวขอ้งด้วย 
 
 
 

มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร (มส. 2.1-3-2) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบที่ สกอ.
กําหนด ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548  (มส. 2.1-3-3 ถึง มส. 2.1-3-11) 

3. มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (มส. 2.1-3-12 ถึง 
มส. 2.1-3-14) 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
(มส. 2.1-3-15 ถึง มส. 2.1-3-17) 

5. จัดทํารายงานข้อมูลการดําเนินการของ
หลักสูตร ภายใน 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 2554 
(มส. 2.1-3-18) 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตาม
จุดประสงค์ผลการเรียนรู้ที่กําหนดในรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2554 (มส. 2.1-3-19) 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินปีที่แล้ว (มส. 2.1-3-20) 

8. คณาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
และรับฟังคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
(มส. 2.1-3-21) 

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

 10. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการ
สอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี (มส. 2.1-3-24) 

 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย 4.14 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 (มส. 2.1-3-25) 

 12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่  โดยมีผลความพึ งพอใจเฉ ล่ีย  4.29 
จากคะแนนเต็ม 5.0 (มส. 2.1-3-26) 

มส. 2.1-3-2 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุม
กํากับการดําเนนิการ
ของหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

มส. 2.1-3-3 หลักสูตร
ศิลป- ศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาการพฒันา
สังคม) 

มส. 2.1-3-4 หลักสูตร
ศิลป- ศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

มส. 2.1-3-5 หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต (สาขาวชิา
วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์) 

มส. 2.1-3-6 หลักสูตรรฐั
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (สาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

มส. 2.1-3-7 หลักสูตรศิลป
        ศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชาภาษาไทย) 
มส. 2.1-3-8 หลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์) 

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

มส. 2.1-3-10 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต (สาขาวชิา
การปกครองท้องถิ่น) 
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  มส. 2.1-3-11 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิน่) 

มส. 2.1-3-12  แฟ้ม
รวบรวมรายละเอียด
ของรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษา
ที่ 1/2554 

มส. 2.1-3-13 แฟ้ม
รวบรวมรายละเอียด
ของรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการ 
ศึกษาที่ 2/2554 

มส. 2.1-3-14 แฟ้ม
รวบรวมรายละเอียด
ของประสบการณ์
ภาคสนาม 

มส. 2.1-3-15 แฟ้ม
รวบรวมรายงานผล
การดําเนินการของ
รายวิชา หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาที่ 
1/2554 

มส. 2.1-3-16 แฟ้ม
รวบรวมรายงานผล
การดําเนินการของ
รายวิชา หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาที่ 
2/2554 

มส. 2.1-3-17 แฟ้ม
รวบรวมรายงานผล
การดําเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม 

มส. 2.1-3-18 แฟ้ม
รวบรวมแบบรายงาน
ผลการดําเนินการ
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ของหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 
2554  

มส. 2.1-3-19 แฟ้ม
รวบรวมหลักฐานการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ในปี
การศึกษา 2554 

มส. 2.1-3-20 สรุปรายงาน
ผลการพัฒนา/
ปรับปรงุคุณภาพของ
การสอน 

มส. 2.1-3-21 รายงาน
การประชุมคณะ
มนุษย -  ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 2.1-3-22 รายงานสรุป
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การ
ผลิตส่ืออบรม
อิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบวิดีโอ  

มส. 2.1-3-23 รายงานสรุป
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สําคัญตามกรอบ
มาตรฐาน TQF  

มส. 2.1-3-24 ตารางข้อมูล
จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อพฒันา
วิชาการและ/ หรือ
วิชาชีพ 

มส. 2.1-3-25 รายงานการ
สํารวจความพงึพอใจ
ของของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บณัฑิตใหม่ที่
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มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร  

มส. 2.1-3-26 รายงานผล
การสํารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บณัฑิตที่
มีต่อการปฏิบัตงิาน
และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 

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

คณะม นุษยศาสตร์ และ สั งคมศาสตร์ มี ผ ล
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบเพื่อควบคุมกํากับการดําเนินการของ
หลัก สูตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(มส. 2.1-4-1) 

2. ในปีการศึกษา 2554 คณะฯ ได้จัดให้มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดทุกหลักสูตร โดยให้รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด วิเคราะห์ผลการประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณบดี  
(มส. 2.1-4-2)  

  

มส. 2.1-4-1 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 
2450/ 2553 ลว.30 
ธ.ค. 53 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุม
กํากับการดําเนนิการ
ของหลักสูตรคณะ 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 2.1-4-2 รายงานการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 
2554 

 

 5 มีคณะกรรมการรับผิด 
ชอบควบคุมกํากับให้มกีาร
ดําเนิน การได้ครบ ถ้วนทั้ง
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น 
ตลอดเวลาทีจ่ัดการศึกษา
และมีการพัฒนาหลักสูตร
ทุกหลัก สูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ดําเนนิงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสต ร์  มีผล
ดําเนินงาน ดังนี้ 

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

2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตร 
ที่จะปรับปรุงได้ดํ า เนินการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร 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
รับผิดชอบควบคุม
กํากับการดําเนนิการ
ของหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และ



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

73

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
จะต้องควบคุมกํากับให้การ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีใ้น
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทกุตัวบ่งชี้
และทุกหลักสูตร 

 สังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 2.1-4-1) 

มส. 2.1-5-2 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 083/ 
2554  เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะ กรรมการ
พัฒนา/ปรับ ปรุง
หลักสูตรฯ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.1-
1-6) 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน 
:  

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์   

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 08 9488 2081  

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

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  โดยในปี
การศึกษา 2554 มีการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร  และพัฒนาหลักสูตร จํานวน 1 หลักสูตร  ทําให้ในปี
การศึกษา 2555 คณะ ฯ ใช้หลักสูตรที่ปรับปรุง/ พัฒนาใหม่ทั้งหมด 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

  1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
  2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

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

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 คณะมีอาจารย์ประจําทัง้หมด นับได้ 80 คน โดยมีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จํานวน 9 คน      
   คํานวณตามสูตรได้ดังน้ี : 

1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มีวฒุิปริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
 
 

=     
80
9 x 100  = 11.25 

 
    

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =               

 
 
 สูตร 1 =     

30
25.11 x 5  คะแนนที่ได้ = 1.88 

 
 สูตร 2   = 
 
 
 

สูตร 2  =   
6

)54.825.11(  x 5  คะแนนที่ได้ = 2.26  

 
เอกสารหลักฐาน 
มส. 2.2-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2554 
 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
 

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก     x 5 
    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปีปัจจุบัน – ปีท่ีผ่านมา   x 5 
    ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (,) เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 9 ร้อยละ 11.25 คะแนน 2.26  ร้อยละ 9 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (,) 

ร้อยละ  ร้อยละ  คะแนน   

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 การเพิ่มจํานวนเงินทุนการศึกษา การจัดทําโครงการความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนปริญญาเอก  และการเปิดสอนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย หลากหลายสาขา เป็นต้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

 1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
หรือ 

 2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 คณะมีอาจารย์ประจําทัง้หมด นับได้ 80 คน โดยมีอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ จํานวน 13 คน 
 
 
  คํานวณตามสูตรได้ดังน้ี 

1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ =              
 
 
 

=     
80
13 x 100 = 16.25 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =             

 
 
 

      =    
60

25.16 x 5      คะแนนที่ได้ = 1.35 

 
เอกสารหลักฐาน 
มส. 2.3-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554  (เอกสารเดียวกันกับ

เอกสาร มส. 2.2-0-1)   

 จํานวนอาจารย์ประจําท่ีดํารง 
        ตําแหน่งทางวิชาการ       x 100 
 

   จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 

      ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ           x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 16.25 คะแนน 1.35  ร้อยละ 10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

    

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) 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
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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
แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับ สนุนที่มี
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ประจักษ ์
 

      1. มีการดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย โดยมีการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน 
(มส. 2.4-1-1)   
     2. คณะฯ มีการสํารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของ บุคลากร  และนํ ามาจั ดทํ า เ ป็นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรประจําปี พ.ศ. 2553-
2556 เพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร ให้
มีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด 
(มส. 2.4-1-2)  

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

มส. 2. 4-1-2 แผน
ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาบุคลากร
ประจําปี พ.ศ. 2553-
2556  

 2 มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เปน็ไปตาม
แผนที่กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยในการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 
        1. มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
โปร่งใส เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้ (มส. 2.4-2-1)  
        2. มีการวิเคราะห์งาน โดยกําหนดภาระงานคําอธิบาย
ลักษณะงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน  (มส. 2.4-2-2, 
มส. 2.4-2-3 )  
         3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มรีูปแบบ
ชัดเจนและมีการกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่งงาน
ของบุคลากรทกุกลุ่ม 
 (มส. 2.4-2-4, มส. 2.4-2-5  และ มส. 2.4-2-6) 
       4. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เปน็ไปตามแผนและเส้นทางเดินของ
ตําแหน่งงานที่กาํหนด (มส. 2.4-2-7) 
 
 

มส .  2 .4 -2 -1  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรื่อง รับ
สมั ค ร ส อบแข่ ง ขั น
บุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุ
แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ค ล เ ข้ า
ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น
พนักงานมหาวิทยาลัย 
สั งกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

มส. 2.4-2-2 การวิเคราะห์
ภาระงาน โครงสร้าง
การกําหนดตําแหน่ง 

มส .  2 .4 -2 -3  คู่ มื อการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ต่าง ๆ 

มส. 2.4-2-4 คู่มือรายงาน
การประเมิ นผลการ
ป ฏิ บั ติ ง าน สํ าหรั บ
บุคลากรสายผู้สอน 
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มส. 2.4-2-5 รายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ป ฏิบั ติ ง า น สํ าห รั บ
บุคลากรสายผู้ สอน
(อาจารย์ประจําตาม
สัญญาจ้าง) 

มส .  2 .4 -2 -6  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กํ าแพง เพชร  เ รื่ อ ง
กํ า ห น ด เ ส้ น ท า ง
ความก้าวหน้าในสาย
งานของบุคลากร 

มส .  2 .4 -2-7 แบบสรุป
รายงาน 
ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป
ร า ช ก า ร ( อ บ ร ม /
ป ร ะ ชุ ม / สั ม ม น า /
ศึกษาดูงาน/นําเสนอ
ผลงานทางวิชา การ/
นําเสนอผลงานวิจัย) 

 3 มีสวัสดิการเสรมิสร้าง
สุขภาพที่ด ีและสร้างขวญั
และกําลังใจใหค้ณาจารย์
และบุคลากรสายสนับ สนุน
สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. มีการจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ทํางานให้มี
บรรยากาศที่น่าอยู่ และมีการจัดให้มีห้องพักผ่อน
สนทนาวิชาการ (มส. 2.4-3-1) มีการเอาใจใส่ดูแล
บุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน เช่นมี
กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
เร่งด่วน โดยสมาชิกกองทุน ประกอบด้วยข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง 
ลูกจ้าง และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการของคณะ 
(มส. 2.4-3-2) นอกจากนี้ ยังมีการอํานวยความสะดวก
ให้กับบุคลากรในการขออนุญาตใช้รถยนต์ของคณะเพื่อ
เดินทางไปราชการในกรณีต่างๆ (มส. 2.4-3-3) การจัด
สวัสดิการอาหารกลางวันให้กับบุคลากรสายสนับสนุน 
(มส. 2.4-3-4) มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
พัฒนาบุคลากรของคณะในการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
(มส. 2.4-3-5) 

2. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัล

มส. 2.4-3-1 ภาพถ่าย
สภาพแวดล้อม และ
สถานที่ทํางาน 

มส. 2.4-3-2 บันทึก
ข้อความคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ แจ้ง
ระเบียบฯ, ระเบียบ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ว่า
ด้วยกองทุนสวสัดิการ 
พ.ศ. 2554 และ
รายงานกองทุน
สวัสดิการฯ  ณ วันที่ 
12 ต.ค.53 

มส. 2.4-3-3 ภาพถ่าย
รถยนต์ของคณะ 
และแบบคําขอ
อนุญาตใชร้ถ 
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ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีการ
ติดตามข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบ และมีการ
กระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลใน
ด้านต่าง ๆ (มส. 2.4-3-6) 

  3. มีการยกย่องให้เกียรติบัตรให้อาจารย์ที่มีผล
การปฏิบัติงานที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม
ระดับหน่วยงาน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ 
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เช่น 
ผลงานระบําชากังราวสู่สินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชรโครงการวิจัยพัฒนาครู
ของครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นแนวทางการ
อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าของชุมชนหนองป้ิงไก่ ของอาจารย์โอ
กามา จ่าแกะ อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาการพัฒนา
สังคม  (มส. 2.4-3-7)  

4. มีระบบพี่เล้ียง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคย
ได้รับรางวัล ให้คําแนะนําช่วยเหลือและสนับสนุน
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับ
รางวัลต่าง ๆ (มส. 2.4-3-8) 

5.  มีกิจกรรมที่ ก่อ ให้ เกิดการพัฒนาร่ วมกัน 
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและร่วมมือในการทํางาน เช่น การร่วมประชุม
เพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงานประจําปีในวันที่ 10 
พฤษภาคม   2555  ณ  ห้องประชุม ใหญ่  ชั้ น  2 
หอประชุมทีปังกรรัศมี โชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (มส. 2.4-3-9) 

6. มีนโยบายดูแลสุขภาพบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกัน
และส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพที่ดําเนินการ
โดยสํานักงานอธิการบดี ได้เชิญชวนให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจําปี 
ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ป้องกัน
ควบคุมโรคมะเร็งลําปาง จังหวัดลําปาง (มส. 2.4-3-
10)   

มส. 2.4-3-4 ภาพถ่าย
บรรยากาศการรับ
ประ ทานอาหาร
กลางวันของคณบดี
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

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

มส. 2.4-3-6 เว็บไซต์        
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 2.4-3-7 เอกสาร
ประกอบการนําเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรมระดับ
หน่วยงาน/ เกียรติ
บัตรสําหรับอาจารย์ที่
มีผลงานการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good 
practice) หรือ
นวัตกรรม ระดบั
หน่วยงาน 

มส. 2.4-3-8 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
แต่งตั้งผู้มี
ประสบการณ์เคย
ได้รับรางวัลเป็นพี่
เล้ียงให้กับอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนรุ่นใหม่ 

มส. 2.4-3-9 คําส่ัง
มหาวิทยาลัย ที่ 
447/2555 ลว. 1 
พ.ค.55 เรื่อง แต่งตัง้
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คณะกรรมการจัดทํา
ร่างแผนโยบายและ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 

มส. 2.4-3-10 บันทึก
ข้อความ สํานักงาน
อ ธิ ก า ร บ ดี  เ รื่ อ ง 
โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปี 

 

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

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวิธีการ
ติดตามโดยให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสรุป
รายงานการนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานฯ ว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
(มส. 2.4-4-1) นอกจากน้ี ยังมีการใช้กลไกการจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามด้วย (มส. 2.4-4-2)   
 
 

มส. 2.4-4-1 แบบสรุป
รายงานการเดินทาง
ไปราชการ (อบรม/
ประชุม/สัมมนา/
ศึกษาดงูาน/นําเสนอ
ผลงานทางวิชา  

       การนําเสนอ
ผลงานวิจัย  

มส. 2.4-4-2 สรุปผล
โครงการการจัดการ
ความรู้ “การวจิยัใน
ชั้นเรียน” 

 5 มีการให้ความรูด้้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัต ิ

       คณะ ฯ และมหาวิทยาลัย ดําเนินการดังนี้ 
       1. มีการจัดทําคู่มือจรรยาบรรณของข้าราชการ
และบุคลากร และแจกจ่ายไปยังบุคลากรทุกคนเพื่อให้
ทุกคนมีความรู้ด้านจรรยาบรรณ   (มส. 2.4-5-1) และ
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “วินัย 
จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการพลเรื่อนและ
บุคลากร” (มส. 2.4-5-2) 
       2. มีกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังจรรยาบรรณให้แก่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ําเสมอ 
เช่น การคัดเลือกคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณดีเด่น เพื่อรับรางวัลจากมหาวิทยาลัย 
(มส. 2.4-5-3) 
       3. มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่าง
ต่อเนื่อง  เช่น  จัดให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

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

มส. 2.4-5-2 คําส่ัง
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 795/2554 
ลว. 15 สิงหาคม 2554  
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนิน
โครงการบรรยายพิเศษ 
เรื่อง  “วินัย จรรยาบรรณ
วิชาชีพของข้าราชการ  
พลเรือนและบุคลากร” 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน  

วิชาชีพคณาจารย์ เป็นต้น  (มส. 2.4-5-4)  
      

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

มส. 2.4-5-4 แบบประเมิน
ตนเองตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย ์

 6 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากร
สนับสนุน 

   คณะม นุษยศาสตร์ แ ละ สั งคมศาสตร์ แ ละ
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
(มส. 2.4-6-1)       

มส. 2.4-6-1 รายงานผล
การประเมิน
ความสําเร็จของ
แผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากร
สนับสนุน  

 7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําผลการ
ประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (มส. 2.4-7-1) 

มส. 2.4-7-1 การนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
แผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากร
สนับสนุน 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน …..  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน 
:  

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน ์

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท์ : 08 9488 2081  

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

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

2. การอํานวยความสะดวกให้กบับุคลากรในการขออนุญาตใช้รถยนตข์องคณะเพื่อเดินทางไปราชการ และ
สําหรับไปอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในกรณีต่าง ๆ  

3. การสนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ในการศึกษาดูงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการจดัการหรอืจัดบรกิาร
เพื่อให้นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ใช้ในอัตราไม่
สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง 

มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย โดย
ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา ทั้งหมด 
จํานวน 1,177 เครื่อง ค่า FTES เท่ากับ 6,845.86 
ดังนั้น อัตราการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เท่ากับ 5.81 คน
ต่อเครื่อง  (มส. 2.5-1-1)       

มส. 2.5-1-1 ตารางแสดง
ค่า FTES ต่อจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่
มีการจดัการบรกิาร
ให้แก่นกัศึกษา 

 2 มีบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ผ่าน  ระบบ
เครือข่ายคอมพวิเตอร ์และมี
การฝึกอบรมการใชง้านแก่
นักศึกษาทุกปกีารศึกษา 
 

มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย โดยสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
        1. บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ 
โดยผู้ใช้บรกิารสามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่
ให้บรกิารที่สํานกัวิทยบรกิารฯ ได้แก่ หนังสือและส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือขา่ย  
        2. บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สํานัก
วิทยบริการพัฒนาขึ้น ได้แก่ ฐานข้อมูลท้องถิ่น  
        3. บริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สํานัก
วิทยบริการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร่วมกันพัฒนา ได้แก่ ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(TDC) และฐานข้อมูลที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาบอกรับ เ ป็นสมาชิก  โดยได้ เ ช่ือมโยง
ฐานข้อมูลดังกล่าวไว้ที่เว็บไซด์ของสํานักวิทยบริการฯ 
ได้แก่ ฐานข้อมูล ACM Digital Library, Web of 
Science, H.W. Wilson, Science Direct, 
ABI/INFORM Complete, Academic Search 
Premium, Education Research Computers, 
SpringerLink และ Netlibrary รวมทั้งกฤตภาค
ออนไลน์ (Clipping)  
        4. มกีารดําเนินการแนะนําหนังสือใหม่ผ่านระบบ
เครือข่ายทกุเดอืน  
        5 .  บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดย
ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะราย ช่ือทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือให้สํานักวิทยบริการฯ ดําเนินการจัดซื้อ

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

มส. 2.5-2-2 รปูภาพ   
ผู้อํานวยการสํานักฯ 
ให้ความรูเ้กี่ยวกับ
การใช้สํานักวทิย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ในงาน
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม ่

มส. 2.5-2-3 โปสเตอร์
ประชาสัมพันธแ์ละ
ภาพกิจกรรมแนะนํา
สํานักฯ 

มส .2.5-2-4 รายงานผล
โครงการพัฒนา
ทักษะการสืบค้น
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

โดยผ่านระบบเครือข่าย (มส. 2.5-2-1) 
      นอกจากนีสํ้านักวิทยบริการฯ ได้ดําเนินการ
แนะนําการใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี โดยมีกิจกรรมดงันี ้
      1 .   ปฐมนิ เทศการใ ช้ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในสัปดาห์แรกของการเปิด 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (มส. 2.5-2-2) 
      2. จัดกิจกรรมแนะนําสํานักฯ ระหว่างเดือน
กรกฏาคม (มส. 2.5-2-3) 
      3. จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ช่วง
เดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2555 จํานวน 3 รุ่น มี
นักศึกษาทุกคณะเข้ารับการอบรม จํานวน 120 คน 
(มส. 2.5-2-4) 

 3 มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัตกิาร อุปกรณ์
การศึกษาและจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบริการด้าน
กายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในด้านห้องเรียนที่มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ดังนี้ 

1 .  ด้านห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์
การศึกษา มีคอมพิวเตอร์ โปรเจกเตอร์ อย่างครบถ้วน 
จํ า น ว น  10 ห ้อ ง เ ร ีย น   ม ีห ้อ ง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ห้อง  ห้องสมุดกฎหมาย 
ห้องปฏิบัติการศาลจําลอง ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้อง
ประชุมขนาดเล็ก และห้องสโมสรนักศึกษา อย่างละ 1 
ห้อง (มส. 2.5-3-1)  

2. มีการติดตั้งจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้
สาย จํานวน 6 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอาคาร (มส. 2.5-
3-2 )  

นอกจากน้ี ยังมีการจัดการเรียนการสอน ณ 
อาคารเรียนรวม ซึ่งมีส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่าง
ครบถ้วน อีก 2 อาคาร (มส.2.5-3-3) และอาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา ในภาพรวม
ทั่วไปให้กับนักศึกษา (มส. 2.5-3-4) 

มส. 2.5-3-1 ภาพถ่าย
บริการด้าน
กายภาพ ณ อาคาร
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคม ศาสตร์  

มส. 2.5-3-2 ภาพถ่ายจดุ
เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย 
จํานวน 6 จุด 

มส. 2.5-3-3 ภาพถ่าย
บริการด้าน
กายภาพ ณ อาคาร 
12 และอาคาร 14 

มส. 2.5-3-4 ภาพถ่าย
บริการด้าน
กายภาพ ณ อาคาร
ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร ์

 4 มีบริการส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่จําเป็นอื่น ๆ อย่าง
น้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบ

มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ด้านงานทะเบียนนักศึกษา มีการบริการผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่ออํานวยความสะดวก 
เช่น กําหนดการลงทะเบียนและปฏิทินการศึกษา 

มส. 2.5-4-1 เว็บไซต์ของ
สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียนทีใ่ห้บรกิาร
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เครือข่ายคอมพวิเตอร ์การ
บริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจดัการ
หรือจดับรกิารดา้นอาหาร
และสนามกีฬา 

แผนการเรียนนักศึกษา  การตรวจสอบตารางเรียน 
ตารางสอน และตารางสอบ  การตรวจสอบผลการ
เรียน รายงานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
บริการแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ เป็นต้น (มส. 2.5-4-1) 

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

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

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

ด้านงานทะเบยีน
นักศึกษา ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

มส. 2.5-4-2 ภาพถ่าย
การบริการด้าน
อนามัยและการ
รักษาพยาบาล 

มส. 2.5-4-3 ภาพถ่าย
การบริการด้าน
อาหาร 

มส. 2.5-4-4 ภาพถ่าย
การบริการด้าน
สถานที่ออกกําลัง
กาย 

 5 มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัด
ของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทัง้มีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

มีการดําเนินการในระดับมหาวทิยาลัย ดงันี ้
1. ประปา มหาวิทยาลัยมีการผลิตน้ําประปาเอง

และมีการติดตั้งตู้น้ําเย็นสําหรับดื่ม ไว้บริการนักศึกษา
ตามอาคารต่าง ๆ (มส. 2.5-5-1) 

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

3. การกําจัดขยะ ทั้งภายในอาคารและภายนอก
อาคาร ได้จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่รั่วซึม และ
เทศบาลตําบลนครชุม มีการเก็บขยะไปกําจัดทุกวัน 

มส. 2.5-5-1 ภาพถ่ายตู้
น้ําเย็นสําหรับดืม่ไว้
บริการนักศึกษา 

มส. 2.5-5-2 ภาพถ่าย
เกี่ยวกับระบบ
ไฟฟ้า แสงสว่างทั้ง
ภายในและ
ภายนอกอาคาร 

มส. 2.5-5-3 ภาพถ่าย
การกําจัดขยะ ทั้ง
ภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร 

มส. 2.5-5-4 ภาพถ่าย
เกี่ยวกับระบบและ
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(มส. 2.5-5-3) 
4. ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีอุปกรณ์

สําหรับป้องกันและระงับอัคคีภัยไว้ทุกชั้นของอาคาร 
ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด (มส. 2.5-5-4) 

5. ด้านความปลอดภัย มีการจ้างยามเอกชนมา
รักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง 
และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ(มส.2.5-5-
5) 

อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย 

มส. 2.5-5-5 ภาพถ่าย
เกี่ยวกับการรกัษา
ความปลอดภัย 

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

          มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ประเมิน
คุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อ  สอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษา 318 คน ช่วงเดือนมกราคม 2555 
ผลการประเมินคุณภาพของการบริการโดยรวมได้
คะแนนเฉล่ีย 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก 
โดยสูงกว่าเกณฑ์ ที่ได้กําหนดไว้ (มส.2.5-6-1) 
       ส่วนการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อคุณภาพการบริการของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
โดยภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.30 อยู่ในระดับพอใจ  
(มส.2.5-6-2) 
 

มส. 2.5-6-1 รายงานการ
วิจัยเรื่องคุณภาพการ
ให้บรกิารด้าน
กายภาพที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

มส.2.5-6-2 รายงานการ
วิจัยเรื่องความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มตีอ่
คุณภาพการบรกิาร
ของสํานกัวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

 7 มีการนําผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพฒันา การ
จัดบรกิารด้านกายภาพ ที่
สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

คณะ ฯ ได้นําผลการประเมินคุณภาพตามข้อ 6 
มาใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ เช่น การ
เพิ่มจุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จากเดิม 
3 จุด เพิ่มเป็น 6 จุด การเพิ่มรายการหนังสือใน
ห้องสมุดกฎหมายให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น (มส. 
2.5-7-1และ มส. 2.5.7.2.) 

การจัดบริการระดับมหาวิทยาลัย ในห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผล
การประเมินคุณภาพ ประเด็นที่ 1 ควรปรับปรุงการ
ให้บริการของพนักงานยืม-คืนหนังสือไม่ควรโยนหนังสือ

มส. 2.5-7-1 ภาพถ่ายจดุ
เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตใน
ระบบไร้สาย 
จํานวน 6 จุด 
(เอกสารเดยีวกบั
เอกสาร มส. 2.5-3-
2) 

มส. 2.5.7.2 ภาพถ่าย
หนังสือในห้องสมุด
กฎหมายทีจ่ัดหา
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ลงบนโต๊ะ ประเด็นที่ 2 บุคลากรที่สํานักวิทยบริการฯ 
ไม่ ค่อยมีความยิ้ มแย้ม   สํ านักวิทยบริการฯ  ได้
ดําเนินการพัฒนาการให้บริการโดยมีการจัดประชุมสรุป
งานประจําปีภายในสํานักวิทยบริการฯ โดยมีผู้บริหาร
และหัวหน้างานได้ทําความเข้าใจและให้การอบรมกับ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยน
ตําแหน่ ง ผู้ ให้บริการให้ เหมาะสมกับงานที่ ได้ รับ
มอบหมาย (มส.2.5-7-3) และประเด็นที่ 3 ควรมีการ
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตที่ เป็น
ข่าวสารที่ทันสมัยกว่านี้ ไม่ใช่มีแต่ข้อมูลเดิมๆ  สํานัก
วิทยบริการฯ ได้ดําเนินการโดยแจ้งให้ เจ้าหน้าที่
ปรับปรุง และเพิ่มเติมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพิ่ม
มากขึ้นและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (มส.
2.5-7-4)  

เพิ่มเติม 
มส. 2.5-7-3 รปูภาพการ

ประชุมสรุปงาน
ประจําป ี

มส. 2.5-7-4 เว็บไซต์
สํานักวิทยบริการฯ
http://libweb.kpr
u.ac.th 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปี
ถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

…..ข้อ …..ข้อ คะแนน …..  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :   

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: 
 

นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นายจิรพงษ์ เทยีนแขก, 
นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์  

โทรศัพท ์: 08-31657809  โทรศัพท์ : 08-41781404, 08-94882081  

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

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะและมหาวิทยาลัยมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน  
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่สามารถสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบ

ออนไลน์ ทําให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลหนังสือใหม่ รวมทั้งรายชื่อหนังสือให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์   

3. การบริการจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย 
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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 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน   มี
วิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
(มส. 2.6-1-1 และ มส. 2.6-1-2) 

2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ เช่น จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม 
สัมมนา เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งวิชาการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (มส. 2.6-1-3 ถึง มส. 2.6-1-5) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสําคัญในแต่ละรายวิชา และมี
การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ(มส.2.6-1-6 
ถึง มส. 2.6-1-8)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มส. 2.6-1-1 คําส่ัง 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ   กําแพงเพชร 
ที่ 433/ 2553 
เรื่อง แต่งตัง้คณะ 
กรรมการ
ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มส. 2.6-1-2 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 
เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การจดัการเรยีน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มส. 2.6-1-3 แฟ้ม
รวบรวม
รายละเอียดของ
ราย วิชา ที่เปิด
สอนในภาค
การศึกษาที่ 
1/2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 
2.1-3-12)      

มส. 2.6-1-4 แฟ้ม
รวบรวม
รายละเอียดของ
ราย วิชาที่เปิดสอน
ในภาคการศึกษาที่ 
2/2554 (เอกสาร
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เดียวกันกับ มส. 
2.1-3-13)      

มส 2.6-1-5 แฟ้ม
รวบรวม
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 
2.1-3-14)   

มส 2.6-1-6 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
รายวิชา หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาที่ 
1/2554 (เอกสาร
เดียวกับเอกสาร 
มส. 2.1-3-15) 

มส 2.6-1-7 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
รายวิชา หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาที่ 
2/2554 (เอกสาร
เดียวกับเอกสาร 
มส. 2.1-3-16) 

มส 2.6-1-8 แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการ
ดําเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม(เอกสาร
เดียวกับเอกสาร 
มส. 2.1-3-17)  

 2 ทุกรายวิชามรีายละเอียด
ของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา 
ตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. อาจารย์มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และแจกให้ผู้เรียนในคาบ
แรกที่พบผู้เรียน (มส. 2.6-2-1 ถึง มส. 2.6-2-3)  

2. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาทั้งใน
ระหว่างภาคการศึกษาและเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

มส. 2.6-2-1 แฟ้ม
รวบรวม
รายละเอียดของ
ราย วิชา ที่เปิด
สอนในภาค
การศึกษาที่ 
1/2554 (เอกสาร
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อุดมศึกษาแหง่ชาติ (ยกเว้นรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต) (มส. 2.6-2-4 ถึง มส. 2.6-2-5)     

เดียวกันกับ มส. 
2.1-3-12)      

มส. 2.6-2-2 แฟ้ม
รวบรวม
รายละเอียดของ
ราย วิชาที่เปิดสอน
ในภาคการศึกษาที่ 
2/2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 
2.1-3-13)      

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

มส. 2.6-2-4 ใบนําเสนอ
ผลการเรยีนของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในภาคการศึกษาที่ 
1/2554  

มส. 2.6-2-5 ใบนําเสนอผล
การเรียนของรายวิชา
ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 2/2554 

 3 ทุกหลักสูตรมรีายวิชาที่
ส่งเสริมทกัษะการเรยีนรู้
ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการทํา
วิจัย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ 
ดังนี้ 

ทุกหลักสูตรของคณะ มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน และโดยเฉพาะมี
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของทุกหลักสูตร (มส. 2.6-
3-1) 

มส. 2.6-3-1 แผนการ
เรียนของทุก
หลักสูตร 

 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการ

ทุ ก ห ลั ก สู ต ร ข อ ง คณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ได้จัดให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (มส. 2.6-4-
1) 

มส. 2.6-4-1 แฟ้ม
รวบรวมหลักฐาน
การให้ผู้มี
ประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ
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สอนทุกหลักสูตร จากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรยีน
การสอนทุก
หลักสูตร 

 5 มีการจดัการเรยีนรู้ที่
พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการดําเนินทุก
หลักสูตร ดังนี้ 

1. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย โดยมี
การวิจัยในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนําผลที่
ได้จากการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอน เช่น มีการ
เพิ่มชั่วโมงฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต (มส. 2.6-5-1)   

2. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อนํามา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดเวทีสัมมนา
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน ซึ่งภายหลังอาจารย์ได้นําความรู้ที่ได้มาใช้
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรายวิชา 
เศรษฐกิจพอเพียง (มส. 2.6-5-2)   

มส. 2.6-5-1 รายงานการ
วิจัย การ
ประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของ
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 2.6-5-2 สรุป
โครงการจัดการ
ความรู้ “การวดั
และการประเมินผล
การเรียนรู้”  

 6 มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทกุรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชาต้อง
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

เมื่อส้ินภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการ
ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทุกรายวิชาใน
ระบบออนไลน์ (มส. 2.6-6-1 ถึง มส. 2.6-6-3)           

 

มส. 2.6-6-1 แฟ้ม
รวบรวมแบบ
สรุปผลประเมินการ
สอน ในภาคการ 
ศึกษาที ่1/2554  
และสรุปผลการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

มส. 2.6-6-2 แฟ้ม
รวบรวมแบบ
สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
คุณภาพการจัดการ
เรยีนการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการ
เรยีนรู้ ในภาค
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การศึกษาที ่
2/2554 

มส. 2.6-6-3 รายงานการ
สํารวจความพงึ
พอใจในการ
จัดบรกิารแก่
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 
2554 

 7 มีการพัฒนาหรอืปรับปรงุ
การจดัการเรยีนการสอน 
กลยุทธก์ารสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ้    
ทุกรายวิชาตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กํากับดูแล 
ติดตามวิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชาและ
ภาพรวมของหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อวางแผนปรับปรุง
ทุกภาคการศึกษา (มส. 2.6-7-1) 

มส. 2.6-7-1 สรุป
รายงานการพัฒนา
หรือปรับปรงุการ
จัดการเรยีนการ
สอน กลยุทธก์าร
สอนฯ ประจําปี
การศึกษา 2554 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน .....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  
 

นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์  

โทรศัพท ์: 083-1657809 โทรศัพท์ : 089-4882081 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 1. ทุกหลักสูตรของคณะ มรีายวิชาที่ส่งเสริมทกัษะการเรียนรูด้้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรยีน เช่น รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของทุกหลักสูตร 

2. เมื่อส้ินภาคการศึกษา มหาวทิยาลัยได้จดัใหม้ีการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยใ์นทกุรายวิชาในระบบออนไลน์ 
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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
สําหรับทกุหลักสูตรระดับ
ปริญญาตร ีทุกรอบ
ระยะเวลาตามแผน
กําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ 
ดังนี้ 

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

2. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการ
ทบทวน ปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิตที่จําเป็นและ
เหมาะสมกับสาขาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (มส. 2.7-1-2) 

มส. 2.7-1-1 รายงานผล
การสํารวจ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตทีพ่งึประสงค์
ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต  

มส. 2.7-1-2 คําส่ัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 
083/2554  เรือ่ง 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรงุ
หลักสูตรฯ (เอกสาร
เดียวกับเอกสาร มส. 
2.1-1-6)  

 2 มีการนําผลจากขอ้ 1 มาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร 
การจดัการเรยีนการสอน 
การวดัผลการ ศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรยีนที่
ส่งเสริมทกัษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุม
เรื่องการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนการวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต   โดยเฉพาะประเด็นการกําหนด
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 
2555 และการวางระบบการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนระดับหลักสูตร (มส. 2.7-2-1 ถึง มส. 
2.7-2-3) 

มส. 2.7-2-1 บรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์) 
(เอกสารเดยีวกบั
เอกสาร มส. 2.1-1-3  

มส. 2.7-2-2 หลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ) 
(เอกสารเดยีวกบั
เอกสาร มส. 2.1-1-4  

มส. 2.7-2-3 หลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

96

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

(สาขาวิชาภาษาจีน) 
(เอกสารเดยีวกบั
เอกสาร มส. 2.1-1-5  

 3 มีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทัง้ด้าน
บุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิตคณะ ฯ และ 
ร่วมกันวางแผนการจดัหา
งบประมาณ และ
ทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตอย่างเพียงพอ 

คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ และ
หน่วยงานระดับโปรแกรมวิชา ได้มีการวางแผนการ
จัดหางบประมาณ  ทรัพยากรที่สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
อย่างเพียงพอ  (มส.2.7-3-1 และ มส. 2.7-3-2) 

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

มส. 2.7-3-2 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/ โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
2555 

 

 4 มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิต 
ศึกษาเข้าร่วมกจิกรรม
การประชุมวิชาการหรื
อนํา เสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุม
ระหว่างสถาบัน หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและ
กลไกการส่งเสรมิ ดังนี ้

1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการ
ประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ให้นักศึกษา
ได้รับรู้ เช่น คณะได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ให้นักศึกษารับรู้
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ (มส. 2.7-4-1) 
นอกจากนี้ บางโปรแกรมวิชายังได้พานักศึกษาเข้าร่วม
ประชุมวิชาการกับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย เช่น 
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ได้มีการ
นําเสนอผลงานศิลปะของนักศึกษาระหว่างสถาบันโดย
ใช้การร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะโครงการ Young 
Artist ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก (มส. 2.7-
4-2) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้นํานักศึกษา
ประชุมวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์แห่งชาติ
ครั้งที่ 12 จังหวัดเชียงใหม่  (มส. 2.7-4-3) โปรแกรม
วิชานํานักศึกษาการพัฒนาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการระหว่างสถาบันมหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่องบางระกําโมเดล ณ อําเภอบางระกํา จังหวัด
พิษณุโลก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 (มส. 2.7-4-
4) 

2. มหาวิทยาลัย ได้กําหนดให้ผู้สอนในรายวิชา

มส. 2.7-4-1 ภาพถ่ายส่ือ
ประชาสัมพันธ์ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคม ศาสตร์ 

มส. 2.7-4-2 ภาพถ่าย
ผลงานนักศึกษาที่
ร่วมแสดงที่หอศิลป์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
และภาพถ่ายงานเปิด
นิทรรศการ Young 
Artist 

มส. 2.7-4-3 หนังสือขอ
อนุญาตไปราชการ
และภาพถ่ายแสดง
การเข้ารว่มกิจกรรม 

มส. 2.7-4-4 สรุปกิจกรรม
การประชุมวิชาการ
ระหว่างสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เรื่องบางระกําโมเดล 
ณ อําเภอบางระกํา 
จังหวดัพิษณุโลก 
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วิจัยหรือวิทยานิพนธ์/หรือในรายวิชาอื่น มีการส่งเสริม
การฝึกทักษะการนําเสนอผลงานวิชาการให้ได้รับการ
คัดเลือกไปเผยแพร่ (มส. 2.7-4-5) 

 

มส. 2.7-4-5 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง 
แนวทางการส่งเสริม
ให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ 

 5 มีกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จดัโดย
สถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (มส. 2.7-5-1 และ มส. 
2.7-5-2 )  
โดย  
         ด้านความมีระเบียบวินัย  มีการจัดกิจกรรมการ
ประกวด Mr. and Miss uniform  (มส. 2.7-5-3) 
        ด้านความมีน้ําใจเสียสละเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้อื่น 
มีการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาจัดการนํ้าเน่าเสียใน
ชุมชนที่ได้รับมหาอุทกภัย (EM ball) 

2. มีการกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย 
(มส. 2.7-5-5) โดยมีการประเมินผลในสมุดกิจกรรม
นักศึกษา (มส. 2.7-5-6) 

มส. 2.7-5-1 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.7-
3-1)  

มส. 2.7-5-2 แผนงาน
ปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 2.7-
3-2) 

มส. 2.7-5-3 สรุปรายงานผล
การดํ าเนิ นการจั ด
ประกวดการแต่งกาย
นักศึกษาดีเด่น Mr. & 
Miss. Uniform (เอกสาร
เดียวกับเอกสาร มส. 
3.1-3-4) 

มส. 2.7-5-4 รายงานสรุปผล
โครงการจิ ตอาสา
จัดการนํ้าเน่าเสียใน
ชุ มชนที่ ได้ รั บมหา
อุทกภัย (EM ball) 
( เ อกสาร เดี ย วกั บ
เอกสาร มส. 3.1-3-4)

มส. 2.7-5-5 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง 
ข้อกําหนดพฤตกิรรม
ด้านคุณธรรม
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จริยธรรมสําหรบั
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

มส. 2.7-5-6 สมุดกิจกรรม
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์   

โทรศัพท ์: 083-1657809 โทรศัพท์ : 089-4882081 

E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail :  phatchanapha@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีการกําหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม มีการประเมินผลในสมุดกิจกรรมของนักศึกษา 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดัให้กับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ  
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
นักศึกษาที่ต้องการ ส่งเสริม
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กําหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการ 
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทําประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวทางดําเนินการ
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาของคณะ 
ประจําปีพุทธศักราช 2553 (มส. 2.8-1-1) 
 

มส.2.8-1-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง
แนวทางดําเนินการ        
สร้างเสริมคุณธรรม        
จริยธรรมให้นักศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 
(เอกสารเดยีวกบั
เอกสาร มส.3.2-1-1)

 2 มีการถ่ายทอดหรอืเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึงทั้ง สถาบัน 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ ป ระกาศคณะม นุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง แนวทางดําเนินการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาของคณะ ประจําปี
พุทธศักราช 2553 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย(มส. 
2.8-2-1,มส. 2.8-2-2  และ มส. 2.8-2-3) 

มส. 2.8-2-1 บันทึก
ข้อความ คณะ
มนุษยศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์  เรื่อง 
แจ้งเวียน ประกาศ
มหาวิทยาลัย  เรื่อง
แนวทางดําเนิน  การ
สร้างเสริม  คุณธรรม 
จริยธรรม  ให้นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

มส. 2.8-2-2 ภาพถา่ย 
        การตดิประกาศเพือ่    
        ประชา สัมพันธ ์
มส. 2.8-2-3 เอกสารแสดง  
        ประกาศหน้าเว็บไซต์ 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
กําหนด ในข้อ 1 โดยระบุตัว
บ่งชี้และเป้าหมายวัด

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
นักศึกษา คือ การจัดประกวดการแต่งกายนักศึกษาดีเด่น 
“Mr.& Miss Uniform”  
(มส. 2.8-3-1 และ มส. 2.8-3-2) 

มส. 2.8-3-1 บันทกึ    
      ข้อความคณะ   
      มนุษยศาสตร์และ    
      สังคมศาสตร์ เรื่อง 
      ขอให้โปรแกรมวิชา 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ความสําเร็จที่ชัดเจน         ส่งนักศึกษาประกวด 
      Mr. & Miss Uniform 
มส. 2.8-3-2  ภาพถ่าย

ป้าย ไวนิลนักศึกษา
ที่ได้รับเลือกให้เป็น  

        Mr. & Miss Uniform 

 4 มีการประเมินผลโครงการ
หรอืกจิกรรมส่งเสริม 
คุณธรรมจรยิธรรมของ
นักศึกษาตามตวับ่งชี้และ
เป้าหมายทีก่ําหนดในข้อ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายอย่างนอ้ยร้อยละ 
90 ของตัวบง่ชี ้

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการ
ประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นัก ศึกษา  คือ  สรุปรายงานผลการ
ดําเนินการจัดประกวดการแต่งกายนักศึกษาดีเด่น Mr. & 
Miss Uniform (มส. 2.8-4-1) 

ม ส .  2 . 8 -4-1   ส รุ ป
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด
ประกวดการแต่ง 

      กายนักศึกษาดีเด่น  
      Mr. & Miss Uniform 
 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดบัชาติ 

      นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดมารยาทไทย ประจําปี
ก า ร ศึกษา  2 554  ณ  หอ ศิลปะดุ ริ ยนาฏ  สํ านั ก
ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใน
การประกวดมารยาทไทย ประจําปีการศึกษา 2554 เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2554 (มส. 2.8-5-1) 

มส. 2.8-5-1 เกียรติบัตร 

 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นางสาวปาริชาติ สายจันดี 

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

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตอ้งการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร และมี
การถ่ายทอดหรอืเผยแพร่พฤตกิรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาทีต่อ้งการส่งเสริมไปยังผู้บรกิาร คณาจารย์ 
และนักศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินงาน 
ข้อมูลที่ต้องการ จํานวน 

1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ ทัง้หมด(ฉบับ) 231 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน) 288 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 67 
4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ - 
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 137 
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 3 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ - 

 
คํานวณได้ดังน้ี จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

x 100 
 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด

  

   =  
3137231

67


 x 100 

=  
91
67  x 100 =  73.63 

    =  
100

63.73  x 5    = 3.68 

หลักฐาน 
มส. 1-0-1 ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป

ร้อยละ 70 ร้อยละ 73.63 คะแนน 3.68  ร้อยละ 75 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านคุณภาพบัณฑิต  (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (สมศ.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้
คะแนน 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี  

โทรศัพท ์: 083-1657809  โทรศัพท ์: 083-9555925 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : somlak_45272440@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  พัฒนาช่องทางที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งงานให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า
เพ่ิมเติมมากย่ิงขึ้น เช่น จดหมายข่าวสําหรับบัณฑิต และศษิย์เก่า เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลของแหลง่งานอย่าง
สม่ําเสมอ 

2.  พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเพ่ือรองรับบัณฑิตที่จบการศึกษา เช่น การทําบันทึกข้อตกลงระหว่าง
คณะและผู้ประกอบการในการรับสมัครนักศึกษาเข้าทํางานภายหลังการจบการศึกษา 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้
คะแนน 

ใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2553 (ปีงบประมาณ 2554) ได้ข้อมูลดังนี้ 
 
ข้อมูลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ข้อมูล 
หน่วยงาน 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท รวม 

จํานวนผู้ที่สําเรจ็การศึกษา 288 43 331 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 230 33 263 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 79.86 76.74 79.46 

 
ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) 

      = 4.26 
 
หลักฐาน  
มส. 2-0-1 รายงานสรุปผลการความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษา 
 
 
 
 
 

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

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.33 0.64 4.00 0.35 4.25 0.63 
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.28 0.76 4.00 0.65 4.29 0.64 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.29 0.73 3.79 0.42 4.22 0.73 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.28 0.73 4.16 0.49 4.27 0.70 
5. ด้านทักษะการวิเคราะหต์ัวเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยี 
4.30 0.74 4.04 0.64 4.25 0.72 

รวม 4.30 0.66 4.00 0.51 4.26 0.68 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (,) เป้าหมายปีถัดไป 

ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 4.26 คะแนน  4.26  ค่าเฉล่ีย  4.00 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (,) 

ค่าเฉล่ีย..... ค่าเฉล่ีย..... คะแนน......  

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 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการวางระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ทําให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่าคะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) 44 

จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง (เรื่อง) (0.25) 

17 
(4.25) 

จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings)  (เรือ่ง)  (0.50) 

26 
(13.00) 

จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ(Proceedings)  หรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติ (เรื่อง)  
(0.75) 

1 
(0.75) 

จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการรับนานาชาติ 
(เรือ่ง)  (1.00) 

- 

ผลรวมค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 18.00 
 
ตารางแสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่องานวจิัย / การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าคะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก 

1 นางสาวจรินทร ศุภดิษฐ ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

2 นางธัญญา รุ่งชาญชัย 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

3 นางสุพร คําทอง 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

4 นายจตุพล เจรญิธัญญากร 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

5 รต.ท.โทธนะชัย เหลืองเพชรรัตน์ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่องานวจิัย / การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าคะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก 

6 ด.ต.ถวิล พลพนัขาง 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

7 ด.ต.จําเนียร ช่างถ่าย 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

8 นายวิโรจน์ แสนเพ็ชร 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

9 นายปรีชา เพง็ภู่ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

10 นางสาวนนทยา สร้อยพยอม 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

11 นางสาวสุชาดี วงศ์ธนะบูรณ ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

12 จ่าสิบตํารวจนริตุติ คุณชัย 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

13 นางสาวณภัสวรรณ ใจมั่น 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

14 รต.ต.นคร วงษว์ิทยา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

15 นางสาวแสงเดอืน สลีแดง 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

16 นายสหโชค เณรจ่าพ ี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

17 ด.ต.หญงิรุง่รัฐ พิสัยวรกุล 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ 
และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

18 นางสาววัชรินทร์ ปิติสิทธิ ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานส่วน
ตําบลในองค์การบริหารส่วนตําบลเขตอําเภอไทรงาม จังหวัด
กําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.50 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่องานวจิัย / การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าคะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก 

“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที ่19-20 
สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

19 นายสุนทร อุ่นใจ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การบริหารจัดการกองทุนปุย๋หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วน
จังหวดักําแพงเพชร / เผยแพรใ่นการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-
20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

20 นางจรญิญา หมวกแก้ว 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดักําแพงเพชร / เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนา
ท้องถิ่น” วันที่ 19-20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

21 นายประสม ขุมเพชร 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์การบรหิารส่วนตําบลในเขตอําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที ่19-20 
สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

0.50 

22 นายอนุชิต อิ่มใจ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การประเมินแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองทอง อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร / เผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการ
พัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

23 นายมาตุลี ดาราเรือง 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 
/ เผยแพรใ่นการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรม
และการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-20 สิงหาคม ณ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

24 นางสาวประไพ ราชสุภา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้บริหารท้องถิ่นตามความ
คิดเห็นของประชาชนใจเขตอําเภอเมืองจงัหวดักําแพงเพชร 
จังหวดักําแพงเพชร / ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
ประจําเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2554  

0.75 

25 นางปรวรรณ ไตรวาท 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การพัฒนาบุคลากรด้านการใหบ้ริการประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยยั้ง อําเภอพรานกระต่าย จังหวดั
กําแพงเพชร/เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที ่19-20 
สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0.50 
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กําแพงเพชร 
26 นางสาวกนกนก หญ้าลาภ 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยั้ง อําเภอพรานกระต่าย 
จังหวดักําแพงเพชร / เผยแพรใ่นการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-
20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

27 นายสุวรรณโชค เหล่าเขตวิทย ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานป้องกัน
และระงับอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
กําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที ่19-20 
สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

0.50 

28 นายฤทธี เหล่าเขตวทิย ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การพัฒนาการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนแตงอําเภอขาณวุรลักษบุรี จังหวัดกาํแพงเพชร / 
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรม
และการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-20 สิงหาคม ณ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

29 นางสาวนิตยา พนมวาสน์ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการปฏิบัตงิานธรุการและงานสารบรรณของ
เจ้าหน้าทีธุ่รการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดั
กําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที ่19-20 
สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

0.50 

30 นางสาวมะลิวัลย์ เขม้นกิจ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานการคลังขององค์การบรหิาร
ส่วนตําบลในเขตจังหวัดกําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการพฒันาท้องถิ่น” 
วันที่ 19-20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

31 นางจุ๊บแจง อ่อนกล้า 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการส่งเสริมอาชพีประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นในอําเภอปางศิลาทอง จงัหวัด
กําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที ่19-20 
สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

0.50 

32 นางสาวชนม์ปกรณ์ เพง็ศิร ิ
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
กิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาด อําเภอ
คลองขลุง จงัหวัดกําแพงเพชร / เผยแพรใ่นการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการพฒันาท้องถิ่น” 

0.50 
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วันที่ 19-20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

33 นายชลศิริ จันทร 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แรงจงูใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลในอําเภอพรานกระต่าย จังหวดักําแพงเพชร / เผยแพร่
ในการประชุมวชิาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการ
พัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

34 นายพิชิต ชัยแสงแก้ว 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร / เผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการ
พัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

35 นางวรรณิภา บญุชู 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การจดัเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอปาง
ศิลาทอง จงัหวดักําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการพฒันาท้องถิ่น” 
วันที่ 19-20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

36 นายภคชล มัจฉา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการดําเนินงานด้านการให้บริการด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ 2550 / 
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรม
และการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-20 สิงหาคม ณ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

37 นางสาวกนกวรรณ กรศร ี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการจดัสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตาก / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-
20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

38 นางสาวสุพิชญา ชาวงค์ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการปฏิบัตงิานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอไทรงาม จังหวดั
กําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที ่19-20 
สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

0.50 

39 จ.ส.ต.เสกสรร ขันต ี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจภูธรทรายทอง
วัฒนา จังหวัดกาํแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-
20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย   

0.50 
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ราชภัฏกําแพงเพชร 
40 นางนัชชา สีสมุทร ์

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการพฒันาท้องถิ่น” 
วันที่ 19-20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

41 นางวันเพญ็ อินทรสูต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางการมีส่วนร่วมของกํานนัและผู้ใหญ่บ้านในภารกจิ
ด้านวัฒนธรรม กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลเทพนคร อําเภอ
เมือง จงัหวดักําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-
20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

42 นางสาวภัทรวด ีรุ่งศร ี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอ
เมือง จงัหวดักําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-
20 สิงหาคม ณ หอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

43 นางสาวนภสร สิทธิจันดา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การดําเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทรงธรรม อําเภอเมือง จงัหวดักําแพงเพชร / 
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรม
และการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 19-20 สิงหาคม ณ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

0.50 

44 นางวนิดา บุญจะนะ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอไทรงาม จังหวดั
กําแพงเพชร / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” วันที ่19-20 
สิงหาคม ณ หอประชุมทีปังกรรศัมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

0.50 

  รวมทั้งสิ้น  
 
คํานวณได้ดังน้ี ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท 

x 100 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 

  =  
44

00.18  x 100   = 40.91  

 

  =  
25

91.40  x 5   = 8.18 
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หลักฐาน  
มส. 3-0-1 รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ประจําปี 2554 
มส. 3-0-2 แบบตอบรับการนําเสนอผลงานวิชาการ 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ  15 ร้อยละ  40.91 คะแนน  5  ร้อยละ  20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ  15 ร้อยละ..... คะแนน.....  

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.w@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ใ ห้
คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
ผลการดําเนินงาน    
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
คํานวณได้ดังน้ี ผลถ่วงน้ําหนกัของผลงานที่ตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก

x 100 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 
   =  0 
 

   =  
100

0  x 5   = 0 

หลักฐาน 
 - 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (,) เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... คะแนน.....  ร้อยละ..... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

 

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

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

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

ตําแหน่งทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 

   ผลการดําเนิน 

ตําแหน่งทางวชิาการ 

วุฒิการศึกษา 

รวม 
ผลรวมถ่วง
นํ้าหนัก 

ค่าดัชนี
คุณภาพ
อาจารย ์

คะแนน
ที่ได้ ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญาเอก

อาจารย ์ 14.5 45.5 7 67 126 

2.14 1.78 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 10 1 12 37 

รองศาสตราจารย ์ - - 1 1 8 

ศาสตราจารย์ - - -   0 

รวม    80** 171 
 
** จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัตงิาน 
    1. อาจารย์ที่ปฏิบัติงานตัง้แต่ 9 เดือนขึ้นไป จํานวน  78 คน  คิดตามเกณฑ์ สกอ. (1คน=1คน) ไดเ้ท่ากับ 78 คน 
    2. อาจารย์ที่ปฏิบัติงานตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน จาํนวน 4 คน  คิดตามเกณฑ์ สกอ. (1คน=0.5คน) ได้เท่ากับ 2 
คน 
 
คํานวณได้ดังน้ี 
 

ค่าดัชนีคุณภาพ ผลรวมถ่วงน้ําหนักอาจารย์ประจําทั้งหมด 
 

 อาจารย์ประจําทั้งหมด

 =  
80
171 = 2.14 

 =  
6
14.2  x 5    = 1.78 

หลักฐาน  
มส. 14-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2554 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ค่าคะแนน 1.80 ค่าคะแนน 2.14 คะแนน 1.78  ค่าคะแนน 1.80 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ค่าคะแนน 1.80 ค่าคะแนน... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี  

โทรศัพท ์: 083-1657809  โทรศัพท ์: 083-9555925 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : somlak_45272440@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอกให้มากข้ึน เช่น การเพิ่มจํานวนเงินทุนการศึกษา การจัดทําโครงการความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนปริญญาเอก  และการเปิดสอนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย หลายๆ สาขา เป็นต้น 

2. ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น เช่น การเพ่ิมจํานวนเงิน
ทุนอุดหนุนในการทําผลงานวิชาการ  การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ เป็นต้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

สํารวจความต้องการศึกษาต่อ และทําผลงานทางวิชาการ เพือ่กําหนดแนวทางในการพัฒนาคณาจารย์ในแต่ละ
บุคคล 
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องค์ประกอบที ่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
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยซึ่ง
ปรากฏอยู่ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 
2553 (มส. 3.1-1-1)  นอกจากน้ี คณะฯ ยังมีระบบ
และกลไกการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
          1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียนโดยทํา
หน้าที่ ให้ คําปรึกษาแก่นัก ศึกษา  ด้านการพัฒนา
นักศึกษาทุกด้าน ได้แก่ การเรียน  ทุนการศึกษา การ
พัฒนานักศึกษาและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 
(มส. 3.1-1-2) 
          2. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อทําหน้าที่ให้
คําปรึกษาแก่นักศึกษาเพิ่มเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจําหมู่เรียน  ทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว
เป็นรายกรณี (มส. 3.1-1-3) 
           3.  มีการจัดห้องให้คําปรึกษา/ แนะแนว แก่นักศึกษา 
(มส. 3.1-1-4) 
          4. มีการจัดทําระเบียนนักศึกษา เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลนักศึกษาที่สถาบันสามารถติดต่อได้เมื่อ
นักศึกษามีปัญหา (มส. 31-1-5)   
          5. คณะมีบริการรับส่งนักศึกษาที่เจ็บป่วยไปยัง
โรงพยาบาลโดยรถตู้ของคณะ (มส. 3.1-1-6)  
          6. คณะมีเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค เป็นช่องทางให้
นักศึกษาได้เข้ามาร้องเรียน เสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ 
(มส. 3.1-1-7) 

7. คณะได้มีการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา 
ใหม่ ปี 2554 (มส. 3.1-1-8 และ มส. 3.1-1-9) 
 
 

มส. 3.1-1-1 คู่มือ
อาจารยท์ี่ปรกึษา 
ประจําป ี

         การศึกษา 2553 
มส.3.1-1-2 คําส่ัง 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร  
ที่ 552/2554 เรื่อง 

        แต่งตั้งอาจารยท์ี ่
        ปรึกษานกัศึกษา 
        ภาคปกติ

(กําแพงเพชร) 
        ประจําปกีารศึกษา 
        2554 และ คําส่ัง 
        มหาวิทยาลัยราช 

ภัฏกําแพงเพชร  
        ที่ 673/2555  
        เรื่อง แตง่ตั้ง

อาจารยท์ี่ปรกึษา
นักศึกษาภาคปกติ  

        (กําแพงเพชร)  
        ประจําปกีารศึกษา 
        2555 
มส. 3.1-1-3 คําส่ังคณะ 
        มนุษยศาสตร์และ 
        สังคมศาสตร์  
        ที ่030/2554 เรื่อง  
        แต่งตั้งณะ

กรรมการ กิจการ
นักศึกษาและ    
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        ศิลปวัฒนธรรม
ระดับคณะ  

มส. 3.1-1-4  ภาพถ่าย
ห้อง ให้คําปรกึษา/
แนะแนว 

มส. 3.1-1-5 ระเบียน
ประวัตินักศึกษาของ
คณะ  

มส. 3.1-1-6 ภาพถ่ายรถ
ตู้คณะและพนักงาน
ขับรถ 

มส. 3.1-1-7 เว็บไซต์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์       

      http://  
      202.29.15.30/  
      และเอกสารแสดง 
      หน้าเฟสบุ๊คสโมสร 
มส. 3.1-1-8 คําส่ังแต่งตั้ง

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น
ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นัก ศึกษาใหม่  ปี 
2554 

ม ส . 3.1-1-9 คู่ มื อ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ปี 2554 

 2 มีการจดับรกิารขอ้มูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา 
 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
โดยจัดทํา โปสเตอร์ จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์
ตามสถานที่ต่างๆ  ระบบประชาสัมพันธ์ (โทรทัศน์ และ
คอมพิวเตอร์) และเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์ของ
คณะฯ อย่างสม่ําเสมอ โดยทางสโมสรนักศึกษามี
เฟสบุ๊ค ที่เป็นของนักศึกษาที่ใช้ในการแลกเปล่ียน
ข่าวสารและพูดคุยระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และ
นักศึกษากับอาจารย์ด้วยกัน  (มส. 3.1-2-1, มส. 3.1-
2-2, มส.3.1-2-3 และ มส. 3.1-2-4) 

มส. 3.1-2-1  บอร์ด 
         ประชาสัมพันธ ์

 ข่าวสารทั้งภายใน
และภายนอกคณะ 

        (เอกสารเดียวกับ  
         มส. 3.1-1-7) 
มส. 3.1-2-2 เอกสาร

แสดงหน้าเฟสบุ๊ค
สโมสร (เอกสาร
เดียวกับ  

         มส. 3.1-1-7) 
มส. 3.1-2-3  เว็บไซต์
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ของคณะ
มนุษยศาสตร์         
และสังคมศาสตร์      
(เอกสารเดยีวกบั       
มส. 3.1-1-7) 

มส. 3.1-2-4  ภาพถ่าย 
       เครื่องรับโทรทัศน ์
       ส่ือประชาสัมพันธ์

ของคณะ (เอกสาร
เดียวกับ มส.3.1-1-
7) 

 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัด
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น  
        1. คณะมีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็น
แกนกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งใน
และนอกสถาบัน สําหรับให้นักศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม (มส.3.1-3-1) 
        2. โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
(มส.3.1-3-2)                      

         3. โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่แหล่ง 
งาน 2554 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (มส.3.1-3-
3) 
        4. นักศึกษาชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับ
ชุมนุม, หาดสวยทะเลใส, ชุมนุมสํานึกรักบ้านเกิด 
ร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมโครงการจิต
อาสาจัดการนํ้าเน่าเสียในชุมชนที่ได้รับมหาอุทกภัย 
(EM ball เพื่อประชาชน) (มส.3.1-3-4) 

มส.3.1-3-1 คําส่ังแต่งตัง้  
คณะกรรมการศูนย์
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร ์

       และสังคมศาสตร์ 
มส.3.1-3-2 รายงาน

สรุปผลโครงการ
การสัมมนาการ
เตรียมความพรอ้ม
ของนักศึกษาการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

มส.3.1-3-3 รายงาน
สรุปผลโครงการ
การเตรียมความ
พร้อมความพรอ้ม
บัณฑิตสู่แหล่งงาน 
2555 

มส.3.1-3-4 รายงาน
สรุปผลโครงการจิต
อาสาจัดการนํ้าเน่า
เสียในชุมชนที่ได้รับ
มหาอุทกภัย (EM 
ball เพื่อ
ประชาชน)    
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 4 มี ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 
 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
ดังนี้ 
          1. จัดทําเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่คณะฯ 
ดําเนินการ และโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ 
รวมทั้งข่าวสารความเคล่ือนไหวของศิษย์เก่าผ่านทาง
เว็บไซต์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
(มส.3.1-4-1) 
          2. มีการจัดทําฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมประวัติ
ศิษย์เก่า (มส.3.1-4-2) 

มส.3.1-4-1 เวบ็ไซต์ของ 
         คณะมนุษยศาสตร์
         และสังคมศาสตร์  
         (เอกสารเดียวกับ 
         มส.3.1-1-7) 
มส.3.1-4-2 ฐานข้อมูล

ศิษย์เก่าคณะ
มนุษยศาสตร ์

          และสังคมศาสตร์ 
        (เอกสารเดียวกับ 
         มส. 3.1-1-7) 

 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
เช่น 
          1. จัดทําเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่คณะฯ 
ดําเนินการ และโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ 
รวมทั้งข่าวสารความเคล่ือนไหวของศิษย์เก่าผ่านทาง
เว็บไซต์ จดหมายข่าว สายตรงคณบดี และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (มส.3.1-5-1)  
          2. มีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ (มส.3.1-
5-2) 
         3. โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษามีการจัดกิจกรรม
สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เมื่อวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารดนตรี  (มส.3.1-5-3) 

มส.3.1-5-1 เว็บไซต์ของ 
         คณะมนุษยศาสตร์
         และสังคมศาสตร์  
         (เอกสารเดียวกับ 
         มส.3.1-1-7) 
มส.3.1-5-2 หนังสือ 
        จัดตั้งสมาคมศิษย์   
        เก่าคณะ ฯ 
มส.3.1-5-3  สรุปผล 
        โครงการสัมพันธ์

น้องพี่ดนตรีปี 54  

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการในข้อ 1 - 
3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทํา
แบบประเมินคุณภาพของการบริการ ให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การ
บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา (มส.3.1-6-1, มส.3.1-6-2, 
มส.3.1-6-3, มส.3.1-6-4) 

มส.3.1-6-1 สรปุรายงาน  
การประชุมสมาคม
ศิษย์เก่าคณะ ฯ 

มส.3.1-6-2 สรุปผล 
        การประเมินผลการ  
        เข้าชมเวบ็ไซต์ของ   
        คณะ ฯ 
มส.3.1-6-3 รายงาน

สรุปผลโครงการ
สัมมนาการเตรยีม
ความพร้อมของ
นักศึกษาการ
ประสบการณ์
วิชาชีพ    
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         (เอกสารเดียวกับ  
         มส.3.1-3-2) 
มส.3.1-6-4 รายงาน

สรุปผลโครงการ
การเตรียมความ
พร้อมความพรอ้ม
บัณฑิตสู่แหล่งงาน 
2555 (เอกสาร
เดียวกับ มส.3.1-3-
3) 

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

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

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

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

7  ข้อ 7  ข้อ คะแนน  5  7  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /    อาจารย์นันทิพฒัน์ เพ็งแดง และ 
อาจารย์ปาริชาติ  สายจันด ี
รายงานผลการดําเนินงาน :   

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1233 โทรศัพท์ :  055-706555 ต่อ 1117/1236 
E-mail :  nprakongchati@yahoo.com E-mail :   nantipad_pengdang@hotmail.com   

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. มหาวิทยาลัยไดจ้ัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปี 2554 
2. คณะมีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลขา่วสารอย่างชัดเจน 
3. คณาจารย์และนักศึกษาร่วมทาํกิจกรรมต่างๆกันอย่างพรอ้มเพียง ทั้งยงัมีการสร้างเครือข่ายภายนอกทัง้

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น กกต.จงัหวัด  จัดหางานจังหวดักําแพงเพชร เป็นต้น 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

120

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 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบที่
เอื้อต่อการส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน ดังนี้ 
          1. คณะจัดทําประกาศคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง แนวทางดําเนินการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาของคณะ ประจําปี
พุทธศักราช 2553 (มส. 3.2-1-1) 
          2. คณะจัดทําแผนการดําเนินงานการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้ครอบคลุมทุกด้าน (มส. 
3.2-1-2) 

มส. 3.2-1-1 ประกาศ คณะ 
มนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
แนวทางดําเนินการสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนกัศึกษาของคณะ 
ประจําปี 2553  

มส. 3.2-1-2 แผนการจัด 
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริม ผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ 

 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมมือกับ
สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใน
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นัก ศึกษาชั้น ปีที่  3 ของทุกคณะและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรแม่สอด  ในโครงการ
อบ รมก า รป ร ะ กั น คุณภ าพก า ร ศึ กษ าภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM) 
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (มส. 3.2-2-1)  
         รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 20 สิงหาคมพ.ศ. 2554
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
วิทยากรโดย ผศ.ดร. บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 
         รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ 
ห้องประชุมทีปงักรรัศมีโชติ  วทิยากรโดย  
ผศ.ดร.บณัฑิต ฉัตรวิโรจน์      
         คณะ ให้โปรแกรมวิชาจัดส่งตัวแทนนักศึกษา
เข้ าร่ วมโครงการสนับสนุนการประกัน คุณภาพ

มส. 3.2-2-1 สรุปผลการ 
       ดําเนินงานโครงการ 
       อบรมการประกัน 
       คุณภาพการศึกษา 
       ภายในมหาวิทยาลัย  
       โดยกระบวนการ 
       จัดการความรู ้ 
       (QA.KM) 
มส. 3.2-2-2 รายช่ือ 
        นักศึกษาที่เข้าร่วม 

กิจกรรม (QA.KM) 
ณ หอประชุม  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แพงเพชร  
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การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการจัดการ
ความรู้ (QA.KM) ให้กับนักศึกษา    

 3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
นําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ ในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 
ประ เภทสํ า ห รั บ ร ะดั บ
ปริญญาตรีและอย่างน้อย 
2 ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจากกิจกรรม
ต่อไปนี้ 

- กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ 

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

- กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการจัดกิจกรรม  โดยคณะกําหนดให้ทุก
โครงการ/กิจกรรม ทั้งที่จัดโดยคณะกรรมการนักศึกษา 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และจัดโดยคณะ 
มีการติดตามและประเมินผล  มีการสํารวจความพึง
พอใจในการ ดํา เนินการ  เมื่ อ เสร็จ ส้ินโครงการ 
ดําเนินการประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆ มาประกอบการ
วางแผน ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง
ในปีต่อไป  
          ในการทํางานของฝ่ายกิจการนักศึกษาส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้นํา(QA.KM) มาใช้ เช่นการวางแผนงาน
ต่างๆ ในการจัดทํากิจกรรมของสโมสรนักศึกษาซึ่งเป็น
ตัวแทนนักศึกษาโดยตรง จัดโครงการ  
          1. นักศึกษาชุมนุมภาษาและวัฒนธรรมร่วมกับ
ชุมนุม หาดสวยทะเลใส ชุมนุมสํานึกรักบ้านเกิด 
ร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมโครงการจิต
อาสาจัดการนํ้าเน่าเสียในชุมชนที่ได้รับมหาอุทกภัย 
(EM ball เพื่อประชาชน) (มส. 3.2-3-1) 
          2.  โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่  สืบสาน
ประเพณีบายศรี สู่ขวัญ ประจําปีการศึกษา 2554 
(มส. 3.2-3-2)     

มส. 3.2-3-1 สรุปผลการ 
     ดําเนินงานโครงการ 
      จิตอาสาจดัการนํ้าเน่า  

เสียในชุมชนที่ได้รับ 
      มหาอุทกภัย ( EM  
      ball เพื่อประชาชน)    
      (เอกสารเดียวกับ  
       มส.3.1-3-4) 
มส. 3.2-3-2 สรุปผลการ 
      ดําเนินงานโครงการ 
      สานสัมพันธ์น้องพี่สืบ 
      สานประเพณีบายศร ี
      สู่ขวัญ ปะจําปี         

การศึกษา 2554 

 4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย พั ฒน า
คุณภาพภายในสถาบันและ
ร ะห ว่ า ง ส ถ าบั น แ ล ะ มี
กิจกรรมร่วมกัน   

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการ
สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมที่
ดําเนินงานร่วมกันในรูปแบบของโครงการพัฒนา
นักศึกษา ดังมรีายละเอียดดังต่อไปนี้  
     - เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และ สร้าง
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย วันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ.2554       ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  (มส. 3.2-4-1) 
     - เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
เครือข่ าย ผู้นํ านัก ศึกษาเพื่ อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2554  

มส. 3.2-4-1  สรุปผลการ 
          ดําเนินงานกิจกรรม 
         แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
         และสร้างเครือข่าย 
         การประกันคุณภาพ 
         การศึกษาภายนอก 
         มหาวิทยาลัย วันที่  

   29-30 สิงหาคม       
พ.ศ.2554 ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มส. 3.2-4-2 สรุปผลการ 
        ดําเนินงานโครงการ   
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ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลง
กรณ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร (มส. 3.2-4-2) 
 

ประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
        การสรา้งเครือข่ายผู้นํา

นักศึกษาเพ่ือการ 
        พัฒนาคุณภาพ 
        การศึกษา วันที่ 25  

มกราคม พ.ศ.2554 ณ 
ห้องประชุมเฉลิมพระ
เกยีรต ิ50 พรรษา
มหาวชริาลง-กรณ์  
คณะเทคโนโลย
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

        กาํแพงเพชร  

 5 มีการประเมินความสําเร็จ
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา   

         1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการ
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานัก ศึกษาตามที่ กํ าหนดไว้ ใน
โครงการ/กิจกรรม (มส. 3.2-5-1) 
         2. คณะนําโดยฝ่ายกิจการนักศึกษามีโครงการ
และกิจกรรมในการสรุปการทํางานของฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาประจําปีการศึกษา 2554 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 3.2-5-2) 
         3. ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ทําการวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนของฝ่ายกิจการนักศึกษาในการจัดกิจกรรม
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2554  (มส. 3.2-5-3) 
 
 

มส. 3.2-5-1 สรุปผลการ 
         ดําเนินงานโครงการ 
         กิจกรรมของฝ่าย 
         กิจการนักศึกษา 
มส. 3.2-5-2 ภาพถ่ายการ 
        ประชุมสรุปผลจัด 
        กิจกรรมโครงการ 
        ดําเนินงานของสโมสร

นักศึกษา วันที่ 2  
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

มส. 3.2-5-3 สภาพการ 
วิเคราะห์จุดแขง็และ 
จุดอ่อนของาน 
กิจการนักศึกษาคณะ  
มนุษยศาสตร์และ 

        สังคมศาสตร ์

 6 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

          คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาดําเนินการประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆ มา
ประกอบการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ต่อเน่ืองในปีต่อไป และนําผลการประชุมเสนอต่อ
ผู้บริหารคณะ ( มส. 3.2-6-1) 

มส. 3.2-6-1 รายงานการ 
        ประชุมฝ่ายกิจการ 
        นักศึกษาคณะ 
        มนุษยศาสตร์และ 
        สังคมศาสตร ์
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 6  ข้อ คะแนน  5  6  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / อาจารย์ธวชินี แสงขรรคชัย และ 
อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง  
รายงานผลการดําเนินงาน :   

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1233 โทรศัพท์ :  055-706555 ต่อ 1117/1236 
E-mail :  nprakongchati@yahoo.com E-mail :   nantipad_pengdang@hotmail.com   
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. มีกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้าน 
2. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง 
3. มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ  และมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ จัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง 
4. มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะกรรมการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่คอยดูแล ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา  

คณะจัดให้มีการบริการต่างๆ ให้กับนักศึกษา  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ทั้งในด้านทุนการศึกษา การสมัครงาน และกิจกรรมนักศึกษา มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และมีการนําเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ของคณะฯ ที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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องค์ประกอบที ่4 การวิจัย (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ7 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้บรรลุเปา้หมายตาม
แผนด้านการวิจยัของ
สถาบัน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ
ดังนี้ 

1. คณะฯ มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจัย โดย
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้
งานวิจัยและนวัตกรรม บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติของคณะประจําปี 2552-2555 แผนปฏิบัติราชการ
4 ปี ประจําปีงบประมาณ 2552-2555 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (มส. 4.1-1-1,
มส. 4.1-1-2, มส. 4.1-1-3) 

2. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ประจําปี 2554 และ2555 (มส. 
4.1-1-4, มส. 4.1-1-5) 

3. มีการประกาศนโยบาย กลยุทธ์มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการวิจัย ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2555 (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
งานสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ และ
งบประมาณจัดสรรจากแหล่งทุนต่างๆ  ประจําปี
งบประมาณ 2554 และ 2555 (มส. 4.1-1-9, มส. 4.1-
1-10) 

6. มีการแจ้งผลและติดตามโดยการทําประกาศ
และบันทึกแจ้ง ผู้ที่ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 
2555 (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.2554 

มส. 4.1-1-4  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่38 / 
2553  เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการวจิัย
และงานสร้างสรรค์ 
ประจําปี พ.ศ.2554 ส่ัง 
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 
2553 

มส. 4.1-1-5 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่42 / 
2554  เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

7. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ โดยจัดอบรมให้กับ
อาจารย์ในคณะ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2554  โครงการ
จัดการความรู้ เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” (มส. 4.1-1-
12) 

8. คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
อบรมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/สัมมนา/
อบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้กับอาจารย์  (มส. 4.1-1-13, มส. 4.1-1-
14) 

9.  มีวารสารพิกุลของคณะฯ และวารสารสักทอง
ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความการ
วิจัย (มส. 4.1-1-15, มส. 4.1-1-16) 

10. มีเกียรติบัตรยกย่องผู้มีผลงานวิจัย ประจําปี
งบประมาณ 2554 (มส. 4.1-1-17) 

11.  มีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
สถาบั น วิ จั ย และพัฒนา  มหาวิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ
กําแพงเพชร  ในการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยทั้ง
ระบบ ทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจในรูปการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์โครงร่างงานวิจัย  ตลอดจน
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก  เพื่อให้เกิดงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ (มส. 4.1-1-18)   

สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานการวจิัย
และงานสร้างสรรค์ 
ประจําปี พ.ศ.2555 ส่ัง 
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 
2554 

มส. 4.1-1-6 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมาย
และแผนงานการวิจัย 
ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 
ฉบับประกาศ  ณ วันที่ 
18 ตลุาคม 2553 

มส. 4.1-1-7 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมาย
และแผนงานการวิจัย 
ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 
ฉบับประกาศ  ณ วันที่ 
20 ตุลาคม 2554 

มส. 4.1-1-8 ประกาศ 
แนวทางปฏิบัตใินการ
ขอรับทุนอุดหนุน
ทํางานวจิัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ปีพ.ศ. 
2553 ฉบับประกาศ ณ 
วันที่ 21 ตุลาคม 2553 

มส. 4.1-1-9  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และ
ประกาศพิจารณา
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
มส. 4.1-1-10  โครงการ

งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และ
ประกาศพิจารณา 

ทุนอุดหนุนการวิจัย 
มส. 4.1-1-11 ประกาศ

รายชื่อผู้ไดร้ับ
ทุนอุดหนุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 
2555 และบันทกึแจ้ง 

มส. 4.1-1-12 สรุปผล
โครงการจัดการความรู้ 
เรื่อง “การวจิัยในช้ัน
เรียน” ในวนัที่ 21 
ธันวาคม 2554 

มส. 4.1-1-13 ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะ
ด้านการวิจัยใหก้ับ
อาจารย์ ประจําปี
การศึกษา 2554 

มส. 4.1-1-14 
ตารางข้อมูลอาจารยท์ี่
เข้ารว่มกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาอาจารยแ์ละที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาวิชาการ (ตาราง 
บันทึก และแบบฟอร์ม 
การเข้ารว่มประชุม) 

มส. 4.1-1-15 วารสาร
พิกุล ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

มส. 4.1-1-16 วารสารสัก
ทอง ของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 

มส. 4.1-1-17 เกียรติบัตร
ผู้มีผลงานวิจัย 
ปีงบประมาณ 2554 

มส. 4.1-1-18 เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2 มีการบูรณาการ
กระบวนการวจิยัหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบูรณา
การกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน โดยคณาจารย์นําประสบการณ์จาก
งานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน และด้านอื่นๆ ดังนี้   

งานวิจัย 
-  การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการ

สอน ในรายวิชา “วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” 
ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน โดย อาจารย์
โอกามา จ่าแกะ งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการของลุ่มแม่น้ําคลองสวน
หมาก (มส. 4.1-2-1) 

-  การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการสอน 
ในรายวิชา “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2554 
และเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2555” 
ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาต่างๆ ในคณะที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2554 และเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2555  โดย อาจารย์
โอกามา จ่าแกะ งานวิจัย เรื่อง การประเมินผลการฝึก
ประสบการ ณ์ วิ ช าชี พ  คณะม นุษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร ประจําปีการศึกษา 
2554 (มส. 4.1-2-2) 

-  การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการ
สอน ในรายวิชา จริยธรรมกับมนุษย์ ให้กับนักศึกษา
โปรแกรมวิชาต่างๆ ที่เรียนในรายวิชาพื้นฐาน โดย 
อาจารย์จําเนียนน้อย สิงหะรักษ์ เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเทศบาลตําบล
นครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 
(มส. 4.1-2-3) 

- การบูรณาการงานวิจัยในด้านการเรียนการสอน 
ในรายวิชา พุทธศาสตร์ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชา

มส. 4.1-2-1 งานวิจัย เรื่อง 
รูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าแบบ
บูรณาการของลุ่มแม่น้ํา
คลองสวนหมาก  โดย 
อาจารย์โอกามา จ่า
แกะ ดร.วิทยา  คามุณี 
และอาจารย์วัลลภ ทอง
อ่อน และแผนการสอน

มส. 4.1-2-2 งานวิจัย เรื่อง 
การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ
ของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  ประจําปี
การศึกษา 2554  โดย   
อาจารย์โอกามา จ่า
แกะ และ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนยฝึ์ก
ประสบการณ์วชิาชีพ  

มส. 4.1-2-3 งานวิจัย เรื่อง 
แนวทางการแกไ้ข
ปัญหาพฤติกรรมทาง
เพศของวัยรุ่น เทศบาล
ตําบลนครชุม อาํเภอ
เมืองจงัหวดั
กําแพงเพชร โดย
อาจารยจ์ําเนียนน้อย  
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ต่างๆ ที่เรียนในรายวิชาพื้นฐาน โดย อาจารย์จําเนียน
น้อย สิงหะรักษ์ เรื่อง ศึกษาหลักสามัคคีธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท (มส. 4.1-2-4) 
      -คณะฯ ส่งเสริมการบูรนาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนโดยการ
สนับสนุนให้นักศึกษาโปรแกรมวิชา รปศ.เข้าฟังบรรยาย
การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติในงาน “รัฐศาสตร์
และรปศ.แห่งชาติครั้งที่ 12” ณ จังหวัดเชียงใหม่ (มส. 
4.1-2-5) 

สิงหะรักษ์ และ
แผนการสอน 

มส. 4.1-2-4 งานวิจัย เรื่อง 
ศึกษาหลักสามคัคีธรรม
ในพระพทุธศาสนาเถร
วาท 

มส.4.1-2-5 บันทึกขอ
อนุญาตไปราชการและ
รายงานสรุป 

 3  มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวจิัยหรืองานสร้างสรรค์
และให้ความรู้ดา้น
จรรยาบรรณการวิจัยแก่
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

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

การพัฒนาศักยภาพด้ านการวิจั ยหรืองาน
สร้างสรรค์ มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของ
คณะประจําปี พ.ศ.2552-2555  แผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี  ประจํ า ปีงบประมาณ  พ .ศ .2552-2555 และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
(มส. 4.1-3-1) 

1. มีการประกาศ แนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ของคณะฯ ปีพุทธศักราช 2553 (มส. 
4.1-3-2) 

2. คณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและแนวทางการ
ปฏิบัติ จึงได้จัดทําเอกสารเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณ
ของนักวิจัยให้คณาจารย์ทุกคนในคณะ โดยอ้างอิง
ข้อมูลจาก สนง.คณะกรรมการวิจัย (วช.) (มส.4.1-3-3) 

3. คณะฯ สร้างแรงจูงใจยกย่องเชิดชูเกียรติโดย
การมอบเกียรติบัตรให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
การทําวิจัยจากองค์การภายนอกที่ได้รับการยอมรับทุก
ปี (มส. 4.1-3-4) 

4. มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม

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

มส. 4.1-3-2 ประกาศ 
แนวทางปฏิบัตใินการ
ขอรับทุนอุดหนุน
ทํางานวจิัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ปี
พุทธศักราช 2553 
ฉบับประกาศ  ณ วันที่ 
21 ตุลาคม 2553 
(เอกสารเดียวกนักับ 
มส. 4.1-1-8) 

มส. 4.1-3-3  คู่มือ
จรรยาบรรณของ
นักวิจัย และแนวทาง
การปฏิบัต ิ

มส. 4.1-3-4  เกียรติบัตร 
มส. 4.1-3-5  โครงการ

งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปี 2554 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 4.1-1-9) 

มส. 4.1-3-6 โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
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และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/สัมมนา/อบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ (มส. 4.1-3-5, มส. 4.1-3-6, 
มส. 4.1-3-7, มส. 4.1-3-8)  

5.  ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะเข้าร่วมกิจกรรม
ของสถาบันวิจัย และที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อพัฒนา
ตนเองในด้านงานวิจัย (มส. 4.1-3-9) ดังนี้  

   - เข้าร่วมโครงการอบรม “การเขียนบทความ
จากงานวิ จั ย เพื่ อตีพิ มพ์ ในวารสารระดั บชาติ /
นานาชาติ” ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน  2554  ณ 
ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
          - คณาจารย์ในคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนา
โครงร่างงานวิจัย  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัย ใน
วันที่  13  กันยายน  2554  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 12 
          - เข้ารว่มอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจยัในชั้น
เรียน Classroom  Research  Workshop เพื่อตีพิมพ์
ผลงานวิชาการ" ในวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุมครุร่มสัก 1 

   - คณาจารย์ ในคณะ  เ ข้ า ร่ วมอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างการ
วิจัย" ในวันที่ 19 พฤษภาคม  2555 ณ ห้องประชุม
คณะวิทยาการจัดการ  

4. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ โดยจัดอบรมให้กับ
อาจารย์ในคณะ ดังนี้ 

- ในวันที่ 3 มิถุนายน  2554  โครงการจัดการ
ความรู้ เรื่อง “องค์ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย” โดยการจัดกลุ่มแลกเปล่ียนองค์ความรู้
ด้านเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  ณ ห้อง
ประชุมพิกุล (3208) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

- ในวันที่ 21 ธันวาคม  2554  โครงการจัดการ
ความรู้ เรื่อง “การวิจัยในช้ันเรียน” เวลา 12.30 – 
13.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (มส.4.1-3-10) 

- คณะฯ ร่วมกับสํานักศิลปวัฒนธรรม จัดอบรม
ให้แก่บุคลากรในคณะ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

ประจําปี 2555 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 4.1-1-10) 

มส. 4.1-3-7 ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะ
ด้านการวิจัยใหก้ับ
อาจารย์ ประจําปี
การศึกษา 2554 
(เอกสารเดยีวกนักับ    
มส. 4.1-1-13) 

มส. 4.1-3-8 ตารางข้อมูล
อาจารยท์ี่เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพฒันา
อาจารย์และที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพือ่
พัฒนาวิชาการ (ตาราง 
บันทึก และแบบฟอร์ม 
การเข้ารว่มประชุม) 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 4.1-1-14) 

มส. 4.1-3-9 บันทึก
ข้อความ และรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมของสถาบันวิจัย 
และมหาวิทยาลัย 

มส. 4.1-3-10 
- สรุปโครงการจัดการ
ความรู้ เรือ่ง “องค์
ความรู้ด้านการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย” 
ในวันที่ 3 มิถุนายน 
2554 
- สรุปโครงการจัดการ
ความรู้ เรือ่ง “การวจิัย
ในชั้นเรยีน” ในวันที่ 
21 ธันวาคม  2554   

     (เอกสารเดยีวกันกับ 
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และบุคคลภายนอก โดยการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง  
“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 19-
20 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่งานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจน
บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยการวิจัย รวมทั้งเกิดความร่วมมือทางวิชาการและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น (มส.4.1-3-
11) 

คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา ในการรับทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยฯ สถาบันวิจัยได้มีการจัดทําประกาศ เรื่อง
จรรยาบรรณของนักวิจัยมหาวิทยาลัยฯ โดยได้มีการ
ชี้แจงเป็นเอกสารก่อนเซ็นสัญญารับทุน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบในเว็บไซต์ (มส. 4.1-3-12) 

มส. 4.1-1-12) 
มส. 4.1-3-11 สรุป

โครงการ/บันทึก
ข้อความเชิญประชุม
วิชาการ เรื่อง  
“ศิลปวัฒนธรรมและ
การพัฒนาท้องถิ่น” 

 มส. 4.1-3-12 
จรรยาบรรณนักวิจัย 
และสัญญาการรบัทุน
วิจัย เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย (สํานัก 
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 

 4 มีการจดัสรรงบประมาณ
ของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้างโอกาส
ให้นั กวิ จั ยสามารถผ ลิตผลงานวิ จั ยและผลงาน
สร้างสรรค์โดยคณะฯ ดําเนินการ  ดังนี้  

1. คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2554 จํ านวนทั้ งสิ้ น 
141,000  บาท (มส. 4.1-4-1) 

  1) โครงการทุนอุดหนุนการทํ างานวิจั ย  
งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการอื่นๆ  จํานวน 131,400 
บาท  สนับสนุนงบทํางานวิจัย และการทําตําราและ
เอกสารประกอบการสอน  

2) โครงการนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย
และสร้างสรรค์จัดเสวนา 10,000  บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวนทั้งสิ้น  
151,400 บาท (มส. 4.1-4-2) 

1) โครงการทุนอุดหนุนการทํางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์และผลงานวิชาการอื่นๆ  จํานวน 131,400 
บาท  โดยแบ่งเป็น   

- ทุ น อุ ด ห นุ น ทํ า ง า น วิ จั ย / ง า น
สร้างสรรค์ จํานวน 60,000 บาท  

มส. 4.1-4-1 โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
9) 

มส. 4.1-4-2  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
10) 

มส. 4.1-4-3 หนังสือแจ้ง/
แบบสํารวจการเข้ารว่ม
กิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้การวิจัยแห่งชาติ

มส. 4.1-4-4  ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะ
ด้านการวิจัยใหก้ับ
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-  ทุนอุดหนุนทํ าวิ จั ย ในชั้ น เรี ยน 
จํานวน 20,000 บาท  

- ทุนอุดหนุนเขียนบทความลงวารสาร
พิกุล จํานวน 36,000 บาท  

- ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร ทํ า เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน/ เอกสารคําสอน/ตํารา/หนังสือ 
จํานวน 15,000 บาท   

2) โครงการเสวนาวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และงานวิชาการอื่น ๆ 
จํานวน 20,000 บาท 

2. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้คณาจารย์เข้า
ร่วมการอบรมของศูนย์การเ รียนรู้การวิจัย  ของ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (มส. 4.1-4-3) 

3. สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมและจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะ
ด้านการวิจัยให้กับอาจารย์  (มส. 4.1-4-4, มส. 4.1-4-
5)  

4. คณะฯ ได้ส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่โดยมีคําส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการพี่เล้ียงนักวิจัยระดับคณะฯในการ
ให้ คําปรึกษา  ข้อ เสนอแนะ  ตรวจสอบข้อ เสนอ
โครงการวิจัย/การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
เสนอขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ (มส. 4.1-4-6) 

อาจารย์ ประจําปี
การศึกษา 2554 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 4.1-1-13) 

มส. 4.1-4-5 ตารางข้อมูล
อาจารยท์ี่เข้าร่วม
กจิกรรมเพื่อพฒันา
อาจารย์และที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพือ่
พัฒนาวิชาการ (ตาราง 
บันทึก และแบบฟอร์ม 
การเข้ารว่มประชุม) 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 4.1-1-14) 

มส. 4.1-4-6  
- คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
044/2554 เรื่อง 
แต่งตั้งพี่เล้ียงนกัวิจัย
ระดับคณะฯ ลงวันที่ 
30 กรกฎาคม 2554 
-  เอกสารการประชุม
กลุ่มย่อย  

 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวจิัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้
  - ห้องปฏิบัตกิารวิจัยฯ 
หรือหนว่ยวิจยัฯ หรือศูนย์
เครื่องมอื หรอืศูนย์ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
  - ห้องสมุดหรอืแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
  - ส่ิงอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีปัจจัย
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

คณะฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ 
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษา และห้องสมุด
หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

คณะฯ ได้ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. มีสํานักงานวิทยาบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นแหล่งค้นคว้าเพื่องานวิจัย เอกสาร  
และตําราต่ างๆ   และมีห้อง ค้นคว้ าวิทยานิพนธ์  
(มส. 4.1-5-1) 

2.  มีสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีผู้บริหาร และพี่
เล้ียงวิจัย ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย และเป็นห้อง
สํานักงานเพ่ือประสานงานและอํานวยการในภารกิจด้าน
การวิจัย (มส. 4.1-5-2) 

คณะฯ  มีห้องสมุดหรือแหล่ง ค้นคว้าข้อมูล

มส. 4.1-5-1 รปูถ่าย
สํานักงานวทิยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มส. 4.1-5-2 รปูถ่าย
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มส. 4.1-5-3  
- ห้องสมุดกฎหมาย
ศูนย์ GIS, ห้อง Study 
สําหรับอาจารย ์
(ภาพประกอบ)  
-  เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   

มส. 4.1-5-4 ศูนย์
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยฯ  เช่น  
การจดัประชุมวชิาการ   
การจดัแสดงงานสร้างสรรค์  
การจดัให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรอื
ศาสตราจารย์รบัเชิญ 
(visiting professor) 

สนับสนุนการวิจัย มีดังนี้ 
1. ห้องสมุดกฎหมาย โปรแกรมวิชานิติศาสตร์  
2. ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  
3. ห้อง Study สําหรับอาจารย์  
4. คณะฯ มีแหล่งข้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย

จากฐานข้อมูลงานวิจัยที่สําเร็จแล้วของคณาจารย์ใน
คณะผ่านทาง website ของคณะ (มส. 4.1-5-3) 

คณะฯ มีส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการวิจัยฯ ดังนี้ 

1. ห้องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ห้อง ซึ่งห้อง 
COMPUTER 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 24 
เครื่อง ห้อง COMPUTER 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์  
จํานวน 30  เครื่อง กล้องถ่ายรูป โปรเจ๊คเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 
เครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร  อํานวย
ความสะดวกในการค้นคว้าและจัดทําเอกสารการวิจัย
ร่วมกัน  (มส. 4.1-5-4) 

2. มีระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไปสู่แหล่งค้นคว้า
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่างๆ (มส. 4.1-5-5) 

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

นอกจากนี้คณะฯ ใช้ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือ
การรั กษาความปลอดภัยในการวิ จั ยฯ  ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1 .  มี เว็บ ไซต์มหาวิทยาลัย (หน่วยงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และสํานักงานวิทยาบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) เช่ือมโยงไปยังแหล่งค้นคว้า
งานวิจัย (มส. 4.1-5-7) 

2 .  มีฐานข้อมูลอิ เ ล็กทรอนิกส์  เ ช่น  Digital  
Collection, ProQuest Digital Dissertations, ACM 
Digital Library, H.W. Wilson, Education 
Research Complete, Academic Search Elite, 
Net Library, SpingerLink มหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลด้านการวิจัยผ่าน http://Libweb.kpru.ac.th 
(มส.4.1-5-8) 

3.  มีวารสารสักทองของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
แหล่งเผยแพร่บทความการวิจัย (มส.4.1-5-9) 

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี

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. 4.1-1-15) 

มส. 4.1-5-7 เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเชือ่มโยง
ไปยังแหล่งค้นคว้า
งานวิจัย (สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา) 

มส. 4.1-5-8 เว็บไซต์
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

มส. 4.1-5-10 หนังสือ
แจ้ง/แบบสํารวจการ
เข้ารว่มกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียนรูก้ารวจิัย
แห่งชาต ิ(เอกสาร
เดียวกันกับ มส.4.1-4-
3) 

มส. 4.1-5-11  การเข้า
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ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

คณะได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้  
1. สนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์เข้าร่วมการ

อบรมของศูนย์การเรียนรู้การวิจัย(Research zone) 
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (มส. 4.1-5-
10)  

2. มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานไปพัฒนา
ความรู้ ทักษะ โดยการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย  และสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมและ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ (มส. 4.1-5-11, มส. 
4.1-4-12) 

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

4.  คณะฯ ร่วมกับสํานักศิลปวัฒนธรรม จัดอบรม
ให้แก่บุคลากรในคณะ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
และบุคคลภายนอก โดยการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง  
“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 19-
20 สิงหาคม  2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่งานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้คณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา ตลอดจน
บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยการวิจัย  รวมทั้งเกิดความร่วมมือทางวิชาการและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น (มส. 4.1-
5-14) 

5.  มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 - นิทรรศการงานสร้างสรรค์จิตรกรรม เรื่อง 

ภาพนู้ด : ส่ือแสงและเงา (ส่ือของธรรมชาติ ... ส่ือแห่ง
ศิลป์ ... ไม่ใช่ส่ือลามก) จัดร่วมกับสํานักศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  เ รื่ อ ง  
“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 19-
20 สิงหาคม 2554  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (ใหม่) ชั้น 2  (มส. 4.1-5-15) 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ

ร่วมประชุม/สัมมนา/
อบรมด้านการวจิัย  
(ตารางขอ้มูลเพือ่
พัฒนาวิชาการ บันทึก 
และแบบฟอร์ม การ
เข้ารว่มประชุม) 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 4.1-1-13) 

มส. 4.1-5-12  ตารางการ
เข้ารว่ม
ประชุมสัมมนา/อบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย
ให้กับอาจารย ์(เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 4.1-1-
14) 

มส. 4.1-5-13 บนัทกึ
ข้อความ/คําส่ังคณะ 
เรื่อง แต่งตัง้พี่เล้ียง
นักวิจัย 

มส. 4.1-5-14 สรุป
โครงการ/บันทึก
ข้อความเชิญประชุม
วิชาการ เรื่อง  
“ศิลปวัฒนธรรมและ
การพัฒนาท้องถิ่น” 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 4.1-3-11) 

มส. 4.1-5-15 เอกสาร
นิทรรศการงาน
สร้างสรรค์จิตรกรรม 
เรื่อง ภาพนู้ด  : ส่ือ
แสงและเงา (ส่ือของ
ธรรมชาติ ... ส่ือแห่ง
ศิลป์ ... ไมใ่ช่ส่ือลามก) 
ของผศ.มยั ตะตยิะ 

มส. 4.1-5-16 บันทึก 
 ข้อความขออนุญาตไป
ราชการ/ สรุปผล 
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไปเผยแพร่งานศิลปะและ
วัฒนธรรม ในแขนงต่างๆ ดังนี้ ผลงานด้านศิลปะ งาน
จิตรกร (ผลงานสร้างสรรค์ ของ ผศ.มัย  ตะติยะ และ
งานวาดภาพศิลปะ โดยอาจารย์สอนศิลปะและศิลปิน
อิสระ) งานด้านดนตรี (โดยอาจารย์ชัชชัย  พวกดี 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้) และงานด้านการแสดง
นาฏศิลป์ ได้แก่ ชุดการแสดง “ระบําชากังราว” และ
การแสดงนาฏศิลป์ต่างๆ มากมาย (โดยอาจารย์เยาว
ลักษณ์ ใจวิ สุทธิ์หรรษา )  ณ  มหาวิทยาลัยหงเหอ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในวันที่ 11-16 กันยายน 
2554  

นอกจากน้ีมีการเผยแพร่การแสดงศิลปะวัฒนธรรม 
งานสร้างสรรค์ ในงานต่างๆ โดยอาจารย์เยาวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรรษา  ผศ.ชัชชัย พวกดี และทีมงาน (มส. 4.1-
5-16) ดังนี้ 

- เผยแพร่การแสดง ศิลปะวัฒนธรรม  งาน
สร้างสรรค์  โดยนําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ 
พร้อมนําชุดการแสดง “ระบําชากังราว” เข้าร่วมแสดง
ในงาน โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “สืบสานภูมิปัญญา เพิ่มค่า
เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในระหว่าง วันที่ 4-5 สิงหาคม  
2554  ณ  ศูนย์วิชาการท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์   

- มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับชาติ  ครั้งที่ 
4 วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2554 ณ แหล่งสัมมนาโรงแรม
เดือนฉายรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี 

- งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 12  
“เทิดไท้องค์เอกอัครศิลปิน” วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 
2554 ณ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัด
นครราชสีมา 

- เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยพ้ืนบ้าน  ใน
งาน Official Invitation for 2011 Tamsui 
International Environmental Featival in Taiwan, 
11-17 October  2011  โดยนําการแสดงดนตรี 
นาฏศิลป์ของไทยไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดย 
ผศ.ชัชชัย  พวกดี อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา 
และคณะ  

 

กิจกรรม และคําส่ัง 
 มหาวิทยาลัยให้      
ข้าราชการไปราชการ   
ณ ต่างประเทศ ของ  
อาจารยเ์ยาวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษา และ  
คณะ 
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 6 มีการตดิตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนใน
ข้อ 4 และข้อ  5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ
ดังนี้ 

1 .  มี ก า รติ ดต ามกา ร ใ ช้ งบประมาณและ
ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณของคณะฯ เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉล่ีย ( X =4.01) 
(มส. 4.1-6-1, มส. 4.1-6-2)    

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

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ (โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.45) 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ (โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.52) 

- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย (โดยมี
ค่าเฉล่ีย X =3.45) 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ  เช่น  
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) (โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.54) 

สรุปภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(โดยมีค่าเฉล่ีย X =3.63) 

มส. 4.1-6-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครัง้ที่ 
1/2555 วันที่ 31 พ.ค.
55 บันทึกข้อความเบิก
งบสนับสนุนงานวิจัย 

มส. 4.1-6-2 สรุปผลการ
สํารวจความพงึพอใจใน
การใช้ปัจจัยสนบัสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
และการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2554 

 

 7 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการ
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในการใช้ปัจจัย
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะฯ โดยมีการนําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินมา
ปรับปรุงส่ิงสนับสนุนตามพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และนําเสนอผลต่อผู้บริหาร และรายงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (มส. 4.1-7-1) 

จากข้อเสนอแนะ คณะฯ ได้มีการดําเนินการ ดังนี้ 
1.จากข้อเสนอแนะที่ว่า คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์น่าจะอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับวิจัยเชิง
คุณภาพให้มากกว่านี้นั้น  คณะฯ ได้สนับสนุนให้
คณาจารย์เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ดังนี้ 

       -  การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เขียน
บทความอย่างไรจึงจะได้รับการเผยแพร่”  โดยเชิญ

มส. 4.1-7-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 
1/2555 วันที่ 31 พ.ค.
55 

มส. 4.1-7-2 บันทึกขอเชิญ
เข้ารว่มการอบรมการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  เร่ือง
“เขยีนบทความอย่างไร
จึงจะไดร้ับการเผยแพร”่
และ เรื่อง “การเขยีน
บทความตีพิมพใ์น
วารสารวชิาการ
นานาชาต”ิ       

มส. 4.1-7-3 หนังสือ
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วิทยากรผู้เช่ียวชาญ คือ รศ.ดร.พิมลวรรณ  ประเสริฐวงศ์ 
เรพเพอร์  มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่
คณาจารย์ ในวันที่  5 กันยายน 2554   

       - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” โดย ศ.ดร.สุมาลี 
ตั้งประดับกุล  และ รศ.ดร.รัตนา  มากี  เป็นผู้ให้ความรู้
และถ่ายทอดประสบการณ์แก่คณาจารย์ ในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (มส. 4.1-7-2) 

2. จากข้อเสนอแนะที่ควรเพิ่มแรงกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยที่เป็น
ส่วนหน่ึงของหลักฐานหรือตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ 
ตีพิมพ์ภายนอกที่วารสารระดับชาติ TCI ไม่ใช่แค่การ
วางตีพิมพ์ในวารสารพิกุลเท่านั้น  และค่าตอบแทนควร
อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพราะนี้คือ งานชิ้นหนึ่งของ
ภาระงาน  นอกจากการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
คณะ  คือ การวิจัย  การตีพิมพ์บทความ  ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมและกระตุ้นในเชิงวิชาการที่คณะควรให้
ความสําคัญ นั้น คณะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
คณาจารย์นําเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ จาก
หน่วยงานภายนอกผ่านเว็ปไซต์คณะฯ  ให้คณาจารย์ใน
คณะฯ บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI 
เช่น วารสารสักทอง มีค่าตอบแทนให้บทความละ 500 
บาท  ซึ่งคณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้กระตุ้นให้
คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารสักทอง และวารสารอื่นๆ มากขึ้น โดยการจัด
โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เขียน
บทความอย่างไรจึงจะได้รับการเผยแพร่”  โดยเชิญ
วิทยากรผู้เช่ียวชาญ คือ รศ.ดร.พิมลวรรณ  ประเสริฐวงศ์ 
เรพเพอร์  มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่
คณาจารย์ ในวันที่ 5 กันยายน  2554 และในปีนี้  มี
บทความวิจัยของอาจารย์ในคณะ  ได้รับการตีพิมพ์ใน
หน่วยงานภายนอก ดังนี้  บทความวิจัย ของ ดร.นิศากร 
ประคองชาติ เรื่อง  “การใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐบาล  ชั้นปีที่ 1”  ตีพิมพ์
ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย  ปีที 4 ฉบับที่ 1 
มกราคม  - มิถุนายน  2555 (มส. 4.1-7-3) 

อีกทั้งคณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะฯ เข้า
รับการอบรมสัมมนาทางด้านงานวิจัย การเผยแพร่
ผลงานวิจัย  นํา เสนอผลงานวิจัย  รวมทั้ งจัดสรร

ประชาสัมพนัธ์จาก
หน่วยงานภายนอก  
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งบประมาณสนับสนุนทุกปีการศึกษา และกระตุ้นให้
คณาจารย์ทําผลงานวิจัยมากขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาเล่ือนขั้นและต่อสัญญาจ้างด้วย 

 8 มีระบบและกลไกเพื่อสร้าง
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ 
ค2) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ
ดังนี้ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบาย
และแผนงานด้านการวิจัย โดยการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัยและ
นวัตกรรม บรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของ
คณะประจําปี พ .ศ .2552-2555  และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554  (มส. 4.1-8-1, มส. 4.1-8-2, มส. 4.1-8-3) 

2. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ประจําปี พ.ศ.2554 และ2555 
(มส. 4.1-8-4, มส. 4.1-8-5)  

3. มีการประกาศนโยบายกลยุทธ์มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการวิจัย ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 และ 2555 (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 างสรรค์ ให้ แก่บุ คลากรภายในคณะ  และ
งบประมาณจัดสรรจากแหล่งทุนต่างๆ  ประจําปี
งบประมาณ 2554 และ 2555 (มส. 4.1-8-9, มส. 4.1-
8-10) 

6. มีการแจ้งผลและติดตามโดยการทําประกาศและ
บันทึกแจ้งผู้ที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 (มส. 4.1-8-11) 

7. มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะด้านการวิจัย งานวิชาการ โดยจัดอบรมให้กับ
อาจารย์ในคณะ ในวันที่ 21ธันวาคม 2554  โครงการ
จัดการความรู้ เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”  (มส. 4.1-
8-12) 

8. คณะฯ มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
อบรมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/สัมมนา/

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 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.4.1-1-
2) 

มส. 4.1-8-3  แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-3)  

มส. 4.1-8-4  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่38 / 
2553  เรื่องแตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ 
ประจําปี พ.ศ.2554 ส่ัง 
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 
2553 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส.4.1-1-4) 

มส. 4.1-8-5 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่42 / 
2554  เรื่องแตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
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อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านการวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ (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) 

1 0 .  มี เ กี ย ร ติ บั ต ร ย กย่ อ ง ผู้ มี ผ ล ง าน วิ จั ย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (มส. 4.1-8-17) 

11. มี เครือข่ ายภายในมหาวิทยาลัย  ได้แก่ 
สถาบั น วิ จั ย และพัฒนา  มหาวิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฏ
กําแพงเพชร  ในการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยทั้ง
ระบบ ทั้งการสร้างความรู้  ความเข้าใจในรูปการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์โครงร่างงานวิจัย ตลอดจน
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ (มส. 4.1-8-18)   

สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ 
ประจําปี พ.ศ.2555 ส่ัง 
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 
2554 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส.4.1-1-5) 

มส. 4.1-8-6 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมาย
และแผนงานการวิจัย 
ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2554 ฉบับประกาศ  ณ 
วันที่ 18 ตุลาคม 2553 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-6) 

มส. 4.1-8-7 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมาย
และแผนงานการวิจัย 
ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2555 ฉบับประกาศ  ณ 
วันที่ 20 ตุลาคม 2554 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-7) 

มส. 4.1-8-8 ประกาศ 
แนวทางปฏิบัตใินการ
ขอรับทุนอุดหนุน
ทํางานวจิัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ปีพ.ศ. 
2553 ฉบับประกาศ  ณ 
วันที่ 21 ตุลาคม 2553 
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(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-8) 

มส. 4.1-8-9  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และ
ประกาศพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-9) 

มส. 4.1-8-10  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 และ
ประกาศพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-10) 

มส. 4.1-8-11  ประกาศ
รายชื่อผู้ไดร้ับ
ทุนอุดหนุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 
2555 และบันทกึแจ้ง 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-11) 

มส. 4.1-8-12 สรุปผล
โครงการ “การวิจัยใน
ชั้นเรียน” ในวนัที่ 21 
ธันวาคม 2554 

     (เอกสารเดยีวกันกับ 
มส.4.1-1-12) 

มส. 4.1-8-13 ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะ
ด้านการวิจัยใหก้ับ
อาจารย์ ประจํา        
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ปีการศึกษา 2554 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-13) 

มส. 4.1-8-14 
ตารางข้อมูลอาจารยท์ี่
เข้ารว่มกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาอาจารยแ์ละที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาวิชาการ (ตาราง 
บันทึก และแบบฟอร์ม 
การเข้ารว่มประชุม) 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.1-1-14) 

มส. 4.1-8-15 วารสาร
พิกุล ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.4.1-1-
15) 

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

มส. 4.1-8-17 เกียรติบัตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554  (เอกสาร
เดียวกันกับ 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 
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เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

..... ข้อ ..... ข้อ คะแนน .....  

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  
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ตัวบ่งชี้ที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทัว่ไป 

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาต ิและมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใ์น
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. คณะฯ มีนโยบายและแผนงานด้านการวิจัย 
โดยการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์
ความรู้  งานวิจัยและนวัตกรรม  บรรจุลงในแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะฯ ประจําปี 2552-
2555 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ประจําปีงบประมาณ 
2552-2555  และแผนปฏิบัติ ราชการ  ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2554  (มส. 4.2-1-1) 

2. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
และ พ.ศ.2555 (มส. 4.2-1-2, มส. 4.2-1-3)    

3. มีการประกาศนโยบายกลยุทธ์มาตรการ 
เป้าหมายและแผนงานการวิจัย ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 และ 2555 (มส. 4.2-1-4, มส. 
4.2-1-5) 

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

5.  มีการจัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนทุนการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรภายในคณะ และ
งบประมาณจัดสรรจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ประจําปี
งบประมาณ 2554 และ 2555 (มส. 4.1-2-7, มส. 4.2-
1-8) 

6. มี งบประมาณพัฒนาบุคลากรสนับสนุน
บุคลากรไปร่วมประชุม/อบรม/ สัมมนา/ เผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (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, 
แผนปฏิบัติราชการ 4  
ปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2552-2555 และ
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 

มส. 4.2-1-2  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่38 / 
2553  เรื่องแตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ 
ประจําปี พ.ศ.2554   
ส่ัง ณ วันที่ 23 
กรกฎาคม 2553 

มส. 4.2-1-3 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่42 / 
2553  เรื่องแตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ 
ประจําปี พ.ศ.2555   
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

8.  คณะมีวารสารพิกุล  ที่ สามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงาน และนําไปเผยแพร่ตาม
หน่วยงานต่างๆ (มส. 4.2-1-12) 

9. คณะได้นําผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะลง
วารสารสักทองของมหาวิทยาลัย ซึ่ง เป็นวารสาร
เผยแพร่ผลงานวิจัย และมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ผลงาน (มส. 4.2-1-13) 

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

11. มีการเผยแพร่งานวิจัยบนเว็บไซต์ สํานัก
วิทย-บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บไซต์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย (มส. 4.2-1-
15) 

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

13. มีหน่วยงานแปลภาษาเพื่อช่วยเหลือและ
แนะนําในการจัดทําต้นฉบับภาษาอังกฤษแก่ผู้เขียน
บทความที่นําไปตีพิมพ์เผยแพร่ (มส. 4.2-1-17) 

ส่ัง ณ วันที่ 30 
กรกฎาคม 2554 

มส. 4.2-1-4 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการเป้าหมายและ
แผนงานการวจิยั ของ
คณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 
18 ตุลาคม 2553 

มส. 4.2-1-5 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
นโยบาย กลยุทธ์ 
มาตรการ เป้าหมาย
และแผนงานการวิจัย 
ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 
ฉบับประกาศ  ณ วันที่ 
20 ตุลาคม 2554 

มส. 4.2-1-6 ประกาศ 
แนวทางปฏิบัตใินการ
ขอรับทุนอุดหนุน
ทํางานวจิัย งาน
สร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการอื่นๆ ปีพ.ศ. 
2553 ฉบับประกาศ  ณ 
วันที่ 21 ตุลาคม 2553 

มส. 4.2-1-7  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

มส. 4.2-1-8  โครงการ
งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

มส. 4.2-1-9 โครงการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปี 2554 และ 
2555 

มส. 4.2-1-10 ตารางการ
เข้ารว่มประชุม/
สัมมนา/อบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและทักษะ
ด้านการวิจัยใหก้ับ
อาจารย์ ประจําปี
การศึกษา 2554 

มส. 4.2-1-11 สรุปผล
โครงการ และบันทึกขอ
งบประมาณสนบัสนุน 

มส. 4.2-1-12 วารสารพกิุล 
ของคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 4.2-1-13 วารสารสัก
ทอง ของมหาวทิยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร 

มส. 4.2-1-14  เว็บไซต์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

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

มส. 4.2-1-16 
    - เผยแพรง่านสร้างสรรค์

จิตรกรรม เรือ่ง ภาพนู๊ด 
19-20 ส.ค.54   

    - วารสารศิลปากร
ศึกษาศาสตร์วจิยั ปีที่ 4 
ฉบับที่ 1 มกรคม – 
มิถุนายน 2555  

มส. 4.2-1-17  หน่วยงาน
ศูนย์ภาษา และคําส่ัง 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทัว่ไปเข้าใจได ้
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและ
กลไกการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ประจําปี พ.ศ.2554 และ2555 โดย
ทําหน้าที่รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่หรือ
นําไปใช้ประโยชน์ ( มส. 4.2-2-1,มส. 4.2-2-2) 

2. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําวารสาร
พิกุล   ทําหน้าที่ รวบรวม  คัดสรร  วิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารพิกุล คณะฯ (มส. 4.2-2-3, มส. 4.1-
2-4) 

3. มีการดําเนินการคัดสรร  วิ เคราะห์  และ
สังเคราะห์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อใช้
ประโยชน์แก่ ชุมชนและสังคม ของอาจารย์ในคณะ เพื่อ
ลงวารสารสักทอง ซึ่งเป็นวารสารท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้
ตรวจสอบ (มส. 4.2-2-5) 

4.  มี ก ารจั ดทํ าประกาศผู้ รั บทุ นวิ จั ยคณะ 
(มส. 4.2-2-6) 

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

6. คณะฯ มีเว็บไซต์ที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ได้ 

7. มีการเผยแพร่งานวิจัยบนเว็บไซต์ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเว็บไซต์ 
สถาบันวิจัยพัฒนาของมหาวิทยาลัย (มส. 4.2-2-8) 

มส. 4.2-2-1  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่38 / 
2553  เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ 
ประจําปี พ.ศ.2554 ส่ัง 
ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 
2553 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส.4.2-1-2) 

มส. 4.2-2-2 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่42 / 
2553  เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
สนับสนุนการผลิตและ
เผยแพร่งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ 
ประจําปี พ.ศ.2555 ส่ัง 
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 
2554 (เอกสารเดียวกัน
กับ มส.4.2-1-3) 

มส. 4.2-2-3 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
902/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการจัดทาํ
วารสารพกิุล คณะฯ ส่ัง 
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 
2553 และ คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 
1266/2553 ส่ัง ณ 
วันที่ 9 พฤศจกิายน 
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2553     
มส. 4.2-2-4 วารสารพกิุล 

ของคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส.4.2-1-12) 

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

มส. 4.2-2-6 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรือ่ง 
รายช่ือผู้ไดร้ับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
และ 2555 

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

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

 3 มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชน
และผู้เกี่ยวข้อง 

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรอื
งานสร้างสรรค์ สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
       1.เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง “การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน
ทางด้านเกษตร  จังหวัดกําแพงเพชร โดย อาจารย์วัลลภ  
ทองอ่อน และอาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง  ลงวารสาร
สักทอง ปีที่ 17  ฉบับที่ 1 มกราคม –มิถุนายน 2554 
หน้า 22  
       2. เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง “จิตรกรรมภาพ
ทิวทัศน์ตามแนวลัทธิ เอก ซ์ เพรสชันนิสม์” โดย  

มส. 4.2-3-1 วารสารสัก
ทอง ปทีี่ 17 ฉบับที่ 1 
และ 2 พ.ศ. 2554  

มส. 4.2-3-2 หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
งานวิจัยจากหน่วยงาน
ต่างๆ  

มส. 4.2-3-3 สรุป
โครงการ/ผลงาน 

มส. 4.2-3-4 บันทึกขอ
อนุญาต/หนังสือให้
ราชการไปราชการ



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

147

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ผศ.ศุภพงศ์  ยืนยง ลงวารสารสักทอง ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2554 (มส. 4.2-3-1) 
       3. เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง “การใช้กลวิธี
การเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ช้ันปีที่ 1” โดย ดร.นิศากร  ประคองชาติ ลงวารสาร
ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม 
- มิถุนายน  2555 หน้า 37-51 

4. การเผยแพร่งานวิจัยในแหล่งข้อมูลต่างๆ  
          4.1 เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์จุด
อันตรายบนถนนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  
โดยอาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง  มอบข้อมูลการวิจัย
ให้กับแขวงการทางกําแพงเพชร และสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  

4.2 เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์
จุดภาพความร้อนและพื้นที่เส่ียงภัยต่อการเกิดไฟป่าใน
พื้ น ที่ จั ง ห วั ด กํ า แ พ ง เ พ ช ร  โ ด ย อ า จ า ร ย์ 
สุภาสพงษ์  รู้ทํ านอง   มอบข้อมูลการวิจัยให้กับ
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
กําแพงเพชร  
           4.3 เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง ศึกษาการนําหลัก
ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครององค์การบริหาร
ส่วนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่ วนตํ า บลแม่ ล าด  อํ า เ ภอคลอ งขลุ ง  จั ง ห วั ด
กําแพงเพชร โดย อาจารย์จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ 
มอบข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ลาด อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร  
          4.4 เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง ศึกษาหลักสามัคคี
ธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท   โดยอาจารย์  
จําเนียนน้อย สิงหะรักษ์ มอบข้อมูลให้องค์การบริการ
ส่วนตําบลปางตาไว  อําเภอปางศิลาทอง จังหวัด
กําแพงเพชร   
          4.5 เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง รายงานการ
วิเคราะห์  ผลการวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในหนังสือ
สํ า นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า ก า ร ศึ ก ษ า 
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  โ ด ย  ผ ศ . ป ร ะ พิ ม พ ร  
โกศิยะกุล (มส. 4.2-3-2) 
 

ต่างประเทศ 
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การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 
1.จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ งานนิรรศการ

สร้างสรรค์จิตรกรรม  เรื่อง ภาพวาดนู้ด : ส่ือแสงและ
เงา (ส่ือของธรรมชาติ... ส่ือแห่งศิลป์... ไม่ใช่ส่ือลามก) 
โดยผศ .มัย ตะติยะ ในงานประชุมวิชาการ เรื่อง 
“ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 19-20 
สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (ใหม่) ชั้น 2 (มส. 4.2-3-3) 

2 .  งานสร้างสรรค์  “รํ านาฏศิลป์ชุดระบํ า  
ชากังราว” โดยอาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
และ ผศ.ชัชชัย พวกดี พร้อมทีมงานและผลงานด้าน
ศิลปะ ของ ผศ.มัย ตะติยะ และบุคลากรในคณะ จัด
แสดงเผยแพร่ในงานเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ  มหาวิทยาลัยหงเหอ  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2554   

3. งานสร้างสรรค์ “รํานาฏศิลป์ชุดระบําชากัง
ราว” และจัดแสดงแสดงดนตรีพื้นบ้าน ในงานเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ในงาน Official Invitation 
for 2011 Tamsui International Environmental 
Festival in Taiwan ณ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 10-18 
ตุลาคม 2554 โดยอาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 
และผศ.ชัชชัย พวกดี พร้อมทีมงาน 
        4 .  งานสร้ างสรร ค์  “รํ านาฏศิลป์ชุดระบํ า  
ชากั ง ร า ว”  จั ด แสด ง เ ผยแพร่ ในงานมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ระดับชาติ  ครั้งที่ 3 วันที่ 4 - 5  
สิงหาคม  2554 ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครินทร์ บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  โดยอาจารย์  
เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา และ ผศ.ชัชชัย พวกดี 
พร้อมทีมงาน 

5. งานสร้างสรรค์  ตุ๊กตาระบําชากังราว และภาพ  
นูนต่ํ า จัดแสดงในมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 4 วันที่ 3 – 4 ธันวาคม2554 ณ แหล่ง
สัมมนาโรงแรมเดือนฉายรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยอาจารย์  
เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา และผศ.ชัชชัย พวกดี 
พร้อมทีมงาน 
        6 .งานสร้ า งสรร ค์  “รํ านาฏศิลป์ชุ ดระบํ า  
ชากั ง ร า ว”  จั ด แสด ง เ ผยแพร่ ใ น ง าน ส่ ง เ ส ริ ม
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม อุ ด ม ศึ ก ษ า  ค รั้ ง ที่  1 2  
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“เทิดไท้องค์เอกอัครศิลปิน” วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 
2554 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัด
นครราชสีมา” โดยอาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 
และผศ.ชัชชัย พวกดี พร้อมทีมงาน (มส. 4.2-3-4) 

 4 มีการนําผลงานงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และมีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จรงิ
จากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ดังนี้ 

1 .  ง า น วิ จั ย  เ รื่ อ ง  ศึ ก ษ า ก า ร นํ า ห ลั ก
ทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปกครององค์การบริหาร
ส่วนตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ลาด อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร  
โดยอาจารย์จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ 

หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ คือ องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่ลาด อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร 

2. งานวิจัย เรื่อง  ศึกษาหลักสามัคคีธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท โดยอาจารย์จําเนียนน้อย  
สิงหะรักษ์ 

หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ คือ องค์การ
บริหารส่วนตําบลปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง จังหวัด
กําแพงเพชร   

3. งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์จุดอันตรายบน
ถนนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดย 
อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง 

หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ คือ แขวงการ
ทางกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร และสํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําแพงเพชร    
       4. งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์จุดภาพความร้อน
และพื้นที่ เ ส่ียงภัยต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร โดย อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน และอาจารย์  
สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง  

หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์คือ สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกําแพงเพชร 
(มส. 4.2-4-1) 

5. อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา และ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีแนวความคิดริเร ิ่มต่อ
ยอดจากหลักสูตรระบําชากังราว สู่การประดิษฐ์ตุ๊กตา
ระบําชากังราว  และภาพนูนต่ําตุ๊กตาระบําชากังราว  

มส. 4.2-4-1 หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์และ
หนังสือรับรองจาก
หน่วยงาน (เอกสาร
เดียวกับ มส. 4.2-3-2) 

มส. 4.2-4-2 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยให้
ข้าราชการไปราชการ 
ณ ต่างประเทศ ของ
อาจารยเ์ยาวลักษณ์    
ใจวิสุทธิ์หรรษาและ
คณะ /วุฒิบัต ิ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ตามท่ารําของระบําชากังราว  ที่ได้บรรจุไว้ในหลักสูตร
ระบําชากังราว  ซึ่ งแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด
กําแพงเพชร  สู่สินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดกําแพงเพชร โดยได้นําตุ๊กตาและภาพนูนต่ําตุ๊กตา
ระบําชากังราว ไปสู่จัดแสดงในนิทรรศการวิชาการ  
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปวัฒนธรรมและ
การพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 
2554 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กําแพงเพชร  
นําไปเป็นของที่ระลึกโครงการแลกเปล่ียนศิลปะและ
วัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 11 – 16 กันยายน  2554  ณ 
มหาวิทยาลัยหงเหอ  สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
นําไปจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง  ในงาน
มหกรรมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นําตุ๊กตาและภาพ
นูนต่ําตุ๊กตาระบําชากังราว เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เรื่อง “การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึกเพื่อ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ด กํ า แพ ง เ พ ช ร ”  
ณ มหาวิทยาลัยนครปฐม ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 
กรกฎาคม  2555  (มส. 4.2-4-2)  

 5 มีระบบและกลไกเพื่อชว่ย
ในการคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบ ที่
กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการ ดังนี้ 

มีการจัดทําระบบกลไกเพื่อคุ้มครองสิทธิ โดยคณะ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
คณาจารย์ในคณะ เข้าร่วมเป็นกรรมการดําเนินการ  
จดแจ้งลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เพื่อรวบรวมผลงานของคณาจารย์ดําเนินการจดแจ้ง
ลิขสิทธิ์ในระดับมหาวิทยาลัย (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(,) 

..... ข้อ ..... ข้อ ...... คะแนน  

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 ์
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ตัวบ่งชี้ที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน :โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 

1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 
 
คํานวณตามสูตรได้ดังน้ี 
 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 
 

 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยฯ =                       = 
72

86.322,319,2  

                 
                        =  32,212.82 
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =                =   
000,25

82.212,32 x 5 

 
  =    6.44 คะแนน 
 
เอกสารหลักฐาน 
มส. 4.3-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2554 
มส. 4.3-0-2 สรุปทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2554 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

25,000 บาท/คน 32,212.82
บาท/คน 

6.44 คะแนน  25,000 บาท/คน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  จากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  จากภายในและภายนอก       x 5 

    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

...... ……บาท/คน  คะแนน…..  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

อ.โอกามา จ่าแกะ 
นางขนิษฐา ศิรริัตน ์

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180 

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

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการ
สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ และส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ข้ารว่มอบรม ประชุม สัมมนา ทางด้าน
งานวิจัยเพื่อพฒันาตนเอง 
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5    งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  
ดังนี้  

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลการดําเนินงาน 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ ประจําปี 2554 รวมทั้งส้ิน 80 คน โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2554 มีผลการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
จํานวน 8 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 10.00 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ลําดับ
ที ่

ชื่อเร่ืองวิจยั/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวจิัย ค่านํ้าหนัก 

1 การประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน
ทางด้านเกษตร จังหวดักําแพงเพชร ตีพิมพ์ลงวารสารสักทอง ปีที่ 17 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  2554 ISSN 1513-7813 หน้า      
22-31   

อ.วัลลภ  ทองอ่อน และ 
อ.สุภาสพงษ์   รู้ทํานอง 

0.25 

2 จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ตามแนวลัทธิเอกซ์เพรสชันนิสม์ ตีพิมพ์ลง
วารสารสักทอง ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม– ธันวาคม  2554 ISSN 
1513-7813 หน้า 23-34 

ผศ.ศุภพงค์   ยืนยง 0.25 

3 การใช้กลวิธกีารเรยีนภาษาองักฤษของนักศึกษามหาวทิยาลัย ชั้นปี  
ที่ 1  ตพีิมพ์ลงวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วจิัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน  2555  ISSN....... หน้า 37-51 

ดร.นิศากร  ประคองชาต ิ 0.25 

4 ผลการวิจัยในโครงการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการเรยีนรู้
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
ระยะที่ 1 และ 2 (ตพีิมพ์ลงในเอกสารสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เดือนกันยายน 2554 

ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล  0.25 

5 รํานาฏศิลป์ชุดระบําชากังราว  ในงานเผยแพรแ่ลกเปล่ียนศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยหงเหอ  สาธารณรฐัประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ 11-16 กันยายน 2554   

อ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา 0.50 

6 งานสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ  ในงานเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปะ
และวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยหงเหอ  สาธารณรฐัประชาชนจีน 
ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2554   

ผศ.มัย  ตะติยะ  และคณะ 0.50 

7 รํานาฏศิลป์ชุดระบําชากังราว ในงานเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม    
ณ ประเทศไตห้วัน ระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม 2554   

อ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา 0.50 

8 จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ งานนิรรศการสร้างสรรค์จิตรกรรม  เรื่อง 
ภาพวาดนู้ด : ส่ือแสงและเงา (ส่ือของธรรมชาติ ... ส่ือแห่งศิลป์.. 

ผศ.มัย  ตะติยะ 0.125 
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ลําดับ
ที ่

ชื่อเร่ืองวิจยั/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวจิัย ค่านํ้าหนัก 

ไม่ใช่ส่ือลามก)  ในงานประชุมวิชาการ เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมและ
การพฒันาท้องถิน่” ในวันที่ 19-20 สิงหาคม  2554 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ใหม่) ชั้น 2  

 รวม  2.63 
 
คํานวณได้ดังน้ี ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

x 100 
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

   

   = 
80
63.2  x 100    =  3.28 

   =  
10
28.3  x 5    =  1.64 

หลักฐาน  
มส. 5-0-1 วารสารสักทองการวิจัย  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  2554 
มส. 5-0-2 วารสารสักทองการวิจัย  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม– ธันวาคม  2554 
มส. 5-0-3 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  2555   
มส. 5-0-4 เอกสารสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เดือนกันยายน 2554 
มส. 5-0-5  เอกสารการไปเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปะและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยหงเหอ  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2554 
มส. 5-0-6 เอกสารการไปเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ณ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม 2554 
มส. 5-0-7 สรุปงานนิรรศการสร้างสรรค์จิตรกรรม  เรื่อง ภาพวาดนู้ด : ส่ือแสงและเงา (ส่ือของธรรมชาติ ... ส่ือแห่ง

ศิลป์... ไม่ใช่ส่ือลามก) 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 4 ร้อยละ 3.28 
 

คะแนน 1.64  ร้อยละ 4.1 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางขนิษฐา ศิรริัตน ์

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท ์: 081-9083180 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 คณะฯ ส่งเสริมให้คณาจารย์นํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ให้มากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6   งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ ประจําปี 2554 รวมทั้งส้ิน 80 คน  มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวนทั้งหมด  32  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  41.56 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ 
ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้

ประโยชน์ 
ชื่อ-สกุล 

หน่วยงานที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

1 ศึกษาการนําหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการ
ปกครององค์การบริหารส่วนตําบล : ศึกษา
เฉพาะกรณีผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วน
ตําบลแม่ลาด 

อาจารยจ์ําเนียนน้อย สิงหะรกัษ ์ องค์การบรกิารส่วนตําบล   
แม่ลาด  จ.กําแพงเพชร 
 

2 ศึกษาหลักสามคัคีธรรมในพระพุทธศาสนา
เถรวาท  

อาจารยจ์ําเนียนน้อย สิงหะรกัษ ์ - องค์การบรกิารส่วนตําบล    
ปางตาไว  

3 การวเิคราะห์จดุอันตรายบนถนนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร   

อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง - แขวงการทางกําแพงเพชร 
- สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

4 การวเิคราะห์จดุภาพความร้อนและพื้นที่ 
เส่ียงภัยต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร 

อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง สํานักงานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย จงัหวัด
กําแพงเพชร 

5 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบล     
ลานดอกไม้ตก อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย์  
 วงศ์คําจันทร ์
อาจารยว์ิจิตร  ศิริรัตน ์
อาจารยจ์ําเนียนน้อย สิงหะรกัษ ์

องค์การบริหารส่วนตําบล    
ลานดอกไม้ตก อําเภอ     
โกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร 

6 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบล    
เพชรชมพู อําเภอโกสัมพีนคร จังหวดั
กําแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย์  
 วงศ์คําจันทร ์
อาจารยว์ิจิตร  ศิริรัตน ์
อาจารยจ์ําเนียนน้อย สิงหะรกัษ ์

องค์การบริหารส่วนตําบล
เพชรชมพู อําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวดักําแพงเพชร 

7 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบล     
ปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง จังหวดั
กําแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย ์
 วงศ์คําจันทร ์
อาจารยว์ิจิตร  ศิริรัตน ์
อาจารยจ์ําเนียนน้อย สิงหะรกัษ ์

องค์การบริหารส่วนตําบล    
ปางตาไว อําเภอปางศิลาทอง 
จังหวดักําแพงเพชร 

8 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบล    
ทรงธรรม  อําเภอเมือง  จังหวดักําแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย์  
 วงศ์คําจันทร ์
อาจารยว์ิจิตร  ศิริรัตน ์
อาจารยจ์ําเนียนน้อย สิงหะรกัษ ์

องค์การบริหารส่วนตําบล   
ทรงธรรม  อําเภอเมือง 
จังหวดักําแพงเพชร 

9 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบลโกสัมพี 
อําเภอโกสัมพีนคร  

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย์  
 วงศ์คําจันทร ์
อาจารยว์ิจิตร  ศิริรัตน ์

องค์การบริหารส่วนตําบล   
โกสัมพี อําเภอโกสัมพีนคร 
จังหวดักําแพงเพชร 
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จังหวดักําแพงเพชร อาจารยจ์ําเนียนน้อย   
สิงหะรักษ ์

10 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบล     
นครชุม อําเภอเมือง จงัหวัดกําแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย ์
วงศ์คําจันทร ์
อาจารยว์ิจิตร  ศิริรัตน ์
อาจารยจ์ําเนียนน้อย   
สิงหะรักษ ์

องค์การบริหารส่วนตําบลนคร
ชุม อําเภอเมือง จังหวดั
กําแพงเพชร 

11 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการเทศบาลตําบลคลองแม่ลาย 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย์  
วงศ์คําจันทร ์
อาจารยว์ิจิตร  ศิริรัตน ์
อาจารยจ์ําเนียนน้อย   
สิงหะรักษ ์

เทศบาลตําบลคลองแม่ลาย 
อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 

12 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบล    
หนองหลวง อําเภอลานกระบือ จังหวดั
กําแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย์  
วงศ์คําจันทร ์
อาจารยว์ิจิตร  ศิริรัตน ์
อาจารยจ์ําเนียนน้อย   
สิงหะรักษ ์

องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองหลวง อําเภอลาน
กระบือ จงัหวดักําแพงเพชร 

13 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบล     
เทพนิมิต อําเภอบึงสามัคคี จังหวัด
กําแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย์  
วงศ์คําจันทร ์
อาจารยว์ิจิตร  ศิริรัตน ์
อาจารยจ์ําเนียนน้อย 
  สิงหะรักษ ์

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพ
นิมิต อําเภอบึงสามัคคี จังหวัด
กําแพงเพชร 

14 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ เทศบาลตําบลระหาน อําเภอ   
บึงสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร 

อาจารย์บญุญาบารมี  สว่างวงศ์ 
อาจารยฤ์ทธิรงค์  เกาฎีระ 
อาจารยพ์ิษณุ  บุญนิยม 
อาจารยเ์สริมศักดิ์  รูปต่ํา 
อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทพิย์นรา 
อาจารยธ์วชินี  แสงขรรค์ชัย 

เทศบาลตําบลระหาน อําเภอ
บึงสามัคคี จังหวัด
กําแพงเพชร 

15 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ เทศบาลตําบลลานกระบือ 
อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร 

อาจารย์บญุญาบารมี  สว่างวงศ์ 
อาจารยฤ์ทธิรงค์  เกาฎีระ 
อาจารยพ์ิษณุ  บุญนิยม 
อาจารยเ์สริมศักดิ์  รูปต่ํา 
อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทพิย์นรา 
อาจารยธ์วชินี  แสงขรรค์ชัย 

เทศบาลตําบลลานกระบือ 
อําเภอลานกระบือ  
จังหวดักําแพงเพชร 

16 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ เทศบาลตําบลไทรงาม      
อําเภอไทรงาม จังหวดักําแพงเพชร 

อาจารย์บญุญาบารมี  สว่างวงศ์ 
อาจารยฤ์ทธิรงค์  เกาฎีระ 
อาจารยพ์ิษณุ  บุญนิยม 
อาจารยเ์สริมศักดิ์  รูปต่ํา 
อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทพิย์นรา 
อาจารยธ์วชินี  แสงขรรค์ชัย 
 

เทศบาลตําบลไทรงาม อําเภอ
ไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 
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17 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ เทศบาลตําบลวังยาง        
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

อาจารย์บญุญาบารมี  สว่างวงศ์ 
อาจารยฤ์ทธิรงค์  เกาฎีระ 
อาจารยพ์ิษณุ  บุญนิยม 
อาจารยเ์สริมศักดิ์  รูปต่ํา 
อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทพิย์นรา 
อาจารยธ์วชินี  แสงขรรค์ชัย 

เทศบาลตําบลวงัยาง อําเภอ
คลอง ขลุง จงัหวัด
กําแพงเพชร 

18 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบลกง 
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทยั 

อาจารย์บญุญาบารมี  สว่างวงศ์ 
อาจารยฤ์ทธิรงค์  เกาฎีระ 
อาจารยพ์ิษณุ  บุญนิยม 
อาจารยเ์สริมศักดิ์  รูปต่ํา 
อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทพิย์นรา 
อาจารยธ์วชินี  แสงขรรค์ชัย 

องค์การบริหารส่วนตําบลกง 
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย 

19 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ เทศบาลตําบลท่ามะเขือ    
อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

อาจารย์บญุญาบารมี  สว่างวงศ์ 
อาจารยฤ์ทธิรงค์  เกาฎีระ 
อาจารยพ์ิษณุ  บุญนิยม 
อาจารยเ์สริมศักดิ์  รูปต่ํา 
อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทพิย์นรา 
อาจารยธ์วชินี  แสงขรรค์ชัย 

เทศบาลตําบลท่ามะเขือ 
อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร 

20 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบล
ไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาํแพงเพชร 

อาจารยว์ัลลภ  ทองอ่อน 
อาจารยว์ุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบล
ไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง 

21 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบลตําบล
วังตะแบก อําเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กําแพงเพชร 

อาจารยว์ัลลภ  ทองอ่อน 
อาจารยว์ุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ 

องค์การบริหารส่วนตําบล
ไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง 

22 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบล   
หนองแม่แตง อาํเภอไทรงาม จังหวัด
กําแพงเพชร 

อาจารยว์ัลลภ  ทองอ่อน 
อาจารยว์ุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ 

องค์การบริหารส่วนตําบล
ไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง 

23 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบล    
ถาวรวัฒนา อําเภอทรายทองวฒันา จังหวดั
กําแพงเพชร 

อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด 
อาจารยอ์ภิชาต ิ บวบขม 
อาจารย์สุภาวรรณ  ศรีไตรรตัน์ 
อาจารยพ์ัจนภา  เพชรรัตน ์
อาจารย์ปาริชาติ  สายจันด ี

องค์การบริหารส่วนตําบล
ถาวรวัฒนา อําเภอทรายทอง
วัฒนา 
จังหวดักําแพงเพชร 

24 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบลสักงาม 
อําเภอคลองลาน จังหวดักําแพงเพชร 

อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด 
อาจารยอ์ภิชาต ิ บวบขม 
อาจารย์สุภาวรรณ  ศรีไตรรตัน์ 
อาจารยพ์ัจนภา  เพชรรัตน ์
อาจารย์ปาริชาติ  สายจันด ี
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบล    
สักงาม อําเภอคลองลาน 
จังหวดักําแพงเพชร 
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25 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบลวังบัว 
อําเภอคลองขลุง  จังหวัดกําแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณลักษณ ์ 
รัตนพันธุ ์

องค์การบริหารส่วนตําบล   
วังบัว อําเภอคลองขลุง 
จังหวดักําแพงเพชร 

26 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบลคลอง
แม่ลาย อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณลักษณ ์ 
รัตนพันธุ ์

องค์การบริหารส่วนตําบล
คลองแม่ลาย อําเภอเมือง 
จังหวดักําแพงเพชร 

27 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบลถ้ํา
กระต่ายทอง  อําเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กําแพงเพชร 

อาจารย์โอกามา่  จ่าแกะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทพิย์  
สว่างผล 
อาจารยจ์ิราภา  จารุวัฒน ์

องค์การบริหารส่วนตําบล   
ถ้ํากระต่ายทอง อําเภอพราน
กระต่าย จังหวดักําแพงเพชร 

28 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบลบึง
สามัคคี อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัด
กําแพงเพชร 

อาจารย์โอกามา่  จ่าแกะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทพิย์  
สว่างผล 
อาจารยจ์ิราภา  จารุวัฒน ์

องค์การบริหารส่วนตําบล   
บึงสามัคคี อําเภอบึงสามัคคี 
จังหวดักําแพงเพชร 

29 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบลวังควง 
อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาํแพงเพชร 

อาจารย์โอกามา่  จ่าแกะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทพิย์  
สว่างผล 
อาจารยจ์ิราภา  จารุวัฒน ์

องค์การบริหารส่วนตําบล    
วังควง อําเภอพรานกระต่าย  
จังหวดักําแพงเพชร 

30 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบล       
วัง ชะโอน อําเภอบึงสามัคคี จังหวัด
กําแพงเพชร 

อาจารย์โอกามา่  จ่าแกะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทพิย์  
สว่างผล 
อาจารยจ์ิราภา  จารุวัฒน ์

องค์การบริหารส่วนตําบล   
วังชะโอน อําเภอบึงสามัคคี 
จังหวดักําแพงเพชร 

31 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ องค์การบรหิารส่วนตําบล     
ลานดอกไม้ อําเภอเมือง จังหวดักําแพงเพชร 

อาจารย์โอกามา่  จ่าแกะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทพิย์  
สว่างผล 
อาจารยจ์ิราภา  จารุวัฒน ์

องค์การบริหารส่วนตําบล  
ลานดอกไม้ อําเภอเมือง 
จังหวดักําแพงเพชร 

32 รายงานการสังเคราะห์ผลการวจิัยใน
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครือข่าย
การเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

อาจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร 
 

 
คํานวณได้ดังน้ี ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

x 100 
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

  =   
80
32  x 100   = 40.00 

 

 =  
20

00.40  x 5   = 10.00 

หลักฐาน  
มส. 6-0-1 หนังสือตอบรับการนําผลที่ไดร้บัจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
มส. 6-0-2 รายงานผลการประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตําบล  
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40.00 คะแนน  5  ร้อยละ 41 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: 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 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมใหค้ณาจารยท์ํางานวิจัยรว่มกัน และมีงานวิจัยทีบ่ริการใหก้ับชุมชน
หรือหนว่ยงานภายนอก ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 5  
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ  5 คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการดําเนินงาน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ ประจําปี 2554 รวมทัง้ส้ิน 80 คน มีผลงานวิชาการที่ไดร้บัการ

รับรองคุณภาพ จํานวน  2  เรื่อง คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 สามารถสรุปได้ดงันี ้

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน สํานักพิมพ์/หน่วยงานที่
รับรองวารสาร/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค่า
นํ้าหนัก 

1 อ.ปรยีานุช  พรหมภาสิต ผลงานวิชาการ “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสและการต้ังครรภ์ของ
วัยรุ่นในจังหวัดกําแพงเพชร” ในการประชุมวิชาการ
อนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 

การประชุมวิชาการอนามยั
การเจริญพันธ์แห่งชาติ       
ครั้งที่ 2 

0.25 

2 ดร.วิทยา  คามณุี บทความวิชาการ งานวิจัย เรื่อง ความสามารถของ
องค์กรประชาสังคมในการลดความยากจนและการ
กระจายรายได้   

การประชุมวิชาการในวัน
ค ล้ า ย ส ถ า ป น า  ส ถ า บั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

0.125 

 รวม   0.38 
 
คํานวณได้ดังน้ี ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับรองคุณภาพ 

x 100 
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

=  
80
38.0  x 100   = 0.44 

=  
10
44.0  x 5    = 0.22 

 

หลักฐาน   

มส. 7-0-1 เอกสารการนําเสนอผลงานวิชาการ  “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส
และการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดกําแพงเพชร” ในการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ   
ครั้งที่ 2 

มส. 7-0-2 เอกสารการนําเสนอบทความวิชาการ งานวิจัย เรื่อง ความสามารถขององค์กรประชาสังคมในการลดความ
ยากจนและการกระจายรายได้  ในงานการประชุมวิชาการในวันคล้ายสถาปนา สถาบันบัณฑิต-          
พัฒนบริหารศาสตร์ 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ  10 ร้อยละ 0.44 คะแนน 0.22  ร้อยละ 10 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นางขนิษฐา  ศิรริัตน ์
 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  089-6425518 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   sirirat_n1@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์ทําผลงานวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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องค์ประกอบที ่5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

 
เกณฑ์การประเมิน  

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

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 
 

    คณะฯ  มี ก ารวา งแนวทาง  /ขั้ นตอนและ
หลักเกณฑ์ของการให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ที่
สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะฯ โดยมีระบบและกลไกใน
การบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 

1. มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริการทาง
วิชาการแก่ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถของศาสตร์แต่ละโปรแกรมวิชา (มส.
5.1-1-1) 

2. คณะกรรมการบริการทางวิชาการมีการ
ประชุมพิจารณาเรื่องสําคัญๆ ที่ใช้งบประมาณจํานวน
มาก เช่น โครงการนิทรรศการทางวิชาการของคณะ ปี 
2554 (ใช้งบประมาณปี 2555 หลายแสนบาท) (มส.
5.1-1-2) 

3. คณะฯ มีแผนการบริการวิชาการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 (มส.5.1-1-
3) 

4. คณะฯ มีการสํารวจความต้องการจัด
กิจกรรม “บริการทางวิชาการแก่สังคม” จากชุมชน 
ภาครัฐ  เอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ  ซึ่งสรุปผล
สํารวจความต้องการตามรายงานไว้ในแผนการบริการ
วิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (มส.5.1-1-
4) 

5. คณะฯ จัดระเบียบหรือเกณฑ์ให้บริการ
ทางวิชาการของบุคลากรภายในคณะฯ  ตามแจ้งอยู่ใน
ภาคผนวก ของแผนการบริการวิชาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555 (มส.5.1-1-5) 

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

7. คณะฯ มีสถานที่หรือแหล่งให้บริการทาง
วิชาการแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น  ห้องสมุด
กฎหมาย   ศู นย์ ส า รสน เทศศาสตร์   ศู นย์ ฝึ ก

มส.5.1-1-1 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นระดับ
คณะประจําปี 2554และ 
2555 

มส.5.1-1-2  รายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการ 

มส.5.1-1-3 แผนบริการ
ทาง วิชาการประจํ าปี 
2554 และ 2555 

มส.5.1-1-4 สรุปผลสํารวจ
ความต้องการบริการทาง
วิชาการจากแบบสํารวจ
ออนไลน์หน้า เว็บไซต์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส.5.1-1-5  รายละเอียด
เ กณ ฑ์ ให้ บ ริ ก า รท า ง
วิชาการของบุคลากร
ภายในคณะ   ในแผน
บริการทางวิชาการ 

มส.5.1-1-6 แผนพัฒนา
คุณภ า พ ง า น บ ริ ก า ร
วิชาการ (PDCA) 

มส.5.1-1-7 ระเบียบอัตรา
ค่าบํารุงการใช้บริการ
และรายการที่ใช้บริการ 
/  ภาพถ่ า ยห้ อ ง สมุ ด
ก ฏ ห ม า ย , ศู น ย์
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ประสบการณ์วิชาชีพ  ศูนย์คอมพิวเตอร์  เป็นต้น และ
มีแหล่งให้บริการทางวิชาการแบบคิดค่าใช่จ่ายตาม
ความเหมาะสมแก่หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก ตามอัตราให้บริการที่กําหนด เช่น ศูนย์
คอมพิวเตอร์ ห้องประชุมพิกุล ห้องประชุม สนง.คณบดี 
และห้องอื่นๆ (มส.5.1-1-7) 

คอมพิวเตอร ์

 2 มีการบูรณาการงานบรกิาร
ทางวิชาการแกสั่งคมกับ
การเรียนการสอน 
 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีโครงการ
บริการทางวิชาการ ตามแผนประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 และ 2555  ที่กําหนดไว้  ซึ่งมีโครงการท่ี
บ ริ ก า รท า ง วิ ช า ก า ร ใ ห้ แ ก่ สั ง ค มห รื อ ท้ อ ง ถิ่ น 
(บุคคลภายนอก) เช่น  
           - โครงการ “นิทรรศการทางวิชาการของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากทุกโปรแกรมวิชาในการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ โดยจัดเป็นประจําต่อเนื่องทุกปี มีการบูรณา
การเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดังมีโครงการ/กิจกรรม
ต่อไปนี้ 

1.  นิทรรศการวิชาการ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์
ฯ“เรารักในหลวง” (มส. 5.1-2-1)   

2. นิท ร รศการวิ ช าการ โปรแกรมวิ ช า รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ “65 ปี ปกเกล้าประชาธิปไตย” 
(มส. 5.1-2-2)   

3. นิทรรศการวิชาการโปรแกรมวิชาพัฒนา
สังคม “เศรษฐกิจพอเพียง” (มส.5.1-2-3) 

- โครงการส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชนและ
ประชาชนเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาล
เมืองกําแพงเพชร ของโปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์  (มส.5.1-2-4) 

มส. 5.1-2-1  มคอ. 3 
รายวิชาที่บูรณาการของ
โปรแกรมวิชาวจิิตรศิลป์
ฯ 

มส .  5 .1 -2 -2   มคอ .  3 
รายวิชาที่บูรณาการของ
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ 

มส. 5.1-2-3 มคอ. 3 
รายวิชาที่บูรณาการของ
สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา 

 มส. 5.1-2-4 มคอ. 3 
รายวิชาที่บูรณาการของ
โปรแกรมวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ 

 

 3 มีการบูรณาการงานบรกิาร
ทางวิชาการแกสั่งคมกับ
การวจิัย 
 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมหรือท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม
เกี่ ยวกับการบูรณาการกับงานวิจัย   จํานวน  1 
โครงการ  คือ  
         - งานวิจัย เรื่อง  สภาพการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล  สังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง
กําแพงเพชร  ซึ่งมีการนําข้อมูลจากการบูรณาการงาน
บริการวิชาการ  โครงการส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชน
และประชาชนเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมือง 
จ.กําแพงเพชร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2555

มส .5.1-3-1  รูปเล่มการ
วิจัยเรื่อง   สภาพการ
อ่ า น ข อ ง นั ก เ รี ย น
โรงเรียนเทศบาล สังกัด
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
กําแพงเพชร  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ประกอบการสอนรายวิชา บริการสารสนเทศ  ของ
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์  

 4 มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณา
การงานบรกิารทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจยั 

       คณะมีการประเมินผลความ สําเร็จของการบูร
ณาการงานบรกิารวิชาการกับการเรียนการสอนและ
งาน วิจัย เรื่องสภาพการอ่านของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) สังกดัเทศบาล อ.เมือง         
จ.กําแพงเพชร โดยมีสรุปผลการประเมินความสําเร็จ 
(มส.5.1-4-1) โดยขอนําเสนอในภาพรวมในประเด็น
ต่อไปนี้   
     1. ประโยชน์ที่นักศึกษาไดร้ับด้านทกัษะการ
บริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านใหแ้ก่
เยาวชนและยังได้รับความรูเ้กี่ยวกับสภาพการอ่าน
ของนักเรียน โรงเรยีนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง
กําแพงเพชร จากงานวจิัยเรื่อง สภาพการอ่านของเดก็
นักเรยีนที่เข้ารว่มกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ใน 
โรงเรียนเทศบาล  
      2. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์
ด้านจิตอาสาและการทํางานเปน็ทีม 
      3. โรงเรียนเทศบาล ได้แนวทางการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  กิจกรรมห้องสมุดและได้ข้อมูลเพื่อ
การจดัหาส่ือการอ่าน 
       4. อาจารย์ได้แนวทางในการบริการวิชาการใน
โอกาสต่อไปและได้จัดองค์ความรู้ในการจดัการเรยีน
การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

มส. 5.1-4-1 สรุปผลการ
ประเมินความสํา เร็ จ
ก า ร บู ร ณ า ก า ร ง า น
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย  

 

 5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรงุการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรยีนการสอนและ
การวจิัย 

คณะฯและผู้รับผิดชอบโครงการมีการนําผลการ
ประเมินการจากข้อเสนอแนะ ในรายงานสรุปผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรม (มส. 5.1-5-1 ) บริการ
วิชาการมาวิเคราะห์สรุปเพื่อปรับปรุงงานบริการ
วิชาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยโดยปรับแผน/โครงการงบประมาณ และ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก
ขึ้น ในปีงบประมาณต่อไป      

มส. 5.1-5-1 ข้อเสนอแนะ
ในรายงานสรุปผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย 

 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน   5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 
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เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.มัย ตะติยะ  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงานผลการดําเนินงาน :  
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา 
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ 

 
 

โทรศัพท ์: 080-0292067 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  maihuso@hotmail.com E-mail :  biomophic@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
            1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีสาขาวิชาที่หลากหลายและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการ
ให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ ในรูปแบบบริการให้แก่สังคมหรือท้องถิ่น (บุคคลภายนอก) 
และในรูปแบบบริการให้แก่นักศึกษา (บุคคลภายใน)      
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรสาขาวิชาที่หลากหลายเพื่อสนองท้องถิ่น จํานวน 10 
สาขาวิชา จึงสามารถกําหนดอัตลักษณ์จุดเน้น จุดเด่น  ไปตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี  ถือว่าเป็นจุดแข็งที่คณะสามารถ
ปรับเปล่ียนจุดเน้นหมุนเวียนไปตามแต่ละสาขา  เพื่อสอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและกระแสของสังคมไทย   
  3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีระบบกลไก  ทําให้เกิด
เครือข่ายชุมชน  สังคม  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง 
  4. มีการจัดทําแผนเช่ือมโยงและบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้ความสําคัญกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่ง
ตามแผนปฏิบัติงานของคณะฯ  และมีนโยบายให้ดําเนินการจัดทํารายงานผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนําผล
การประเมินที่ได้ไปใช้พิจารณาวางแนวทางการปฏิบัติงานหรือโครงการในปีต่อไป 
  6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพเพียงพอที่ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

1. นําผลการประเมินไปปรับปรงุแก้ไขในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทัว่ไป 

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการสํารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อประกอบการ
กําหนดทิศทางและการ
จัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของ
คณะ 
 

     คณะมีการจัดทําแบบสํารวจความต้องการการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมของแต่ละโปรแกรม
วิชา  โดยมีผู้ตอบแบบสํารวจเป็นกลุ่มบุคคลจากชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ /ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
ซึ่งแบบสํารวจแสดงถึงทิศทางความต้องการของ
หน่วยงานต่างๆ โดยใช้การจัดระดับค่าเฉล่ียตามความ
ต้องการการบริการทางวิชาการแก่สังคมในด้านต่างๆ 
ตามจุดเน้นของคณะ(มส.5.2-1-1, มส.5.2-1-2) 
 
 

มส.5.2-1-1 
แบบสํารวจความ
ต้องการจัดกิจกรรม
“บรกิารทางวิชาการแก่
สังคม”online หน้า
เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
http://202.29.15.30/
evals/eval.php 

มส.5.2-1-2 
สรุปผลสํารวจความ
ต้องการจดักิจกรรม
“บรกิารทางวิชาการแก่
สังคม”online หน้า
เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
http://202.29.15.30/
evals/processEval. 
php 

 2 มีความร่วมมือดา้นบริการ
ทางวิชาการเพือ่การเรียนรู้
และเสริมสร้างความ
เข้มแขง็ของชุมชนหรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหนว่ยงานวชิาชีพ 
 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความ
ร่วมมือบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้  และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน/ภาครัฐ/
หน่วยงานวิชาชีพ ดังนี้ 
     1.คณะฯ  ร่ ว ม กั บ ส ถ า นี ตํ า ร ว จ ภู ธ ร เ มื อ ง
กํ าแพง เพชรและองค์ ก ารบริ หาร ส่วนจั งหวั ด
กําแพงเพชร  จัดทําโครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืน (มส.5.2-2-1) 
     2.คณะฯ  และมหาวิทยา ลัยฯ  ร่ วมกับ ศูนย์
ป ฏิบัติ การต่ อ สู้ เพื่ อ เอาชนะยา เสพติ ดจั งหวั ด

มส.5.2-2-1 หนังสือขอ
สนับสนุนวิทยากร จดัทํา
โครงการชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพตดิอย่าง
ยั่งยืน 

มส.5.2-2-2 คําส่ังแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ดําเนินการจัดกจิกรรม
การแขง่ขันวาดภาพใน
หัวข้อเรื่อง        
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

กําแพงเพชร  (ศตส.จ.กพ.) จัดกิจกรรมการแข่งขัน
วาดภาพในหัวข้อเรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่  ร่วมต้านภัย
ยาเสพติด” (มส.5.2-2-2) 
     3. คณะฯ ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน
ที่ 35 ส่งวิทยากร บรรยายการรักษาความปลอดภัย 
บุคคลสําคัญทางทหาร  (มส.5.2-2-3) 
     4. คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ร่วมมือกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ม.มหิดล  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  และบริษัท
สปริงส์  คอร์ปอเรชั่น จํากัด  จัดทําโครงการจัดทําผัง
แม่บทพัฒนาชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหมู่บ้านอุทกภัยแบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืน (มส.5.2-2-4) 
     5. มีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยหงเหอ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทํา
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและการจัดแสดง
นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ที่
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (มส.5.2-2-5) 
     6. โครงการข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กับคณะมนุษยศาสตร์ ฯ  มหาวิทยาลั ยราช ภัฏ
กําแพงเพชร (มส.5.2-2-6) 

“เยาวชนรุ่นใหม่  ร่วม
ต้านภัยยาเสพตดิ”และ 
เล่มรายงานสรปุ
โครงการ 

มส.5.2-2-3 หนังสือขอรับ
การสนับสนุนวทิยากร 

มส.5.2-2-4 หนังสือแต่งตัง้
คณะกรรมการ
ดําเนินงานจดัทาํผัง
แม่บทฯ 

มส.5.2-2-5 บันทึก
ข้อตกลงความรว่มมือกับ
มหาวิทยาลัยหงเหอ 
สาธารณรฐัประชาชนจีน

มส.5.2-2-6 บันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ช า ก า ร
ระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครอง ส่วนท้ อ งถิ่ น 
และ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

 3 มีการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการ
ให้บรกิารทางวชิาการตอ่
สังคม  
 

       คณะฯมีการจัดโครงการนิทรรศการทางวิชาการ
ในระดับคณะเป็นประจําทุกปี  เพื่อบริการทาง
วิชาการให้แก่บุคคลภายนอกและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมีการออก ร้าน แข่งขันทักษะ 
อบรม และจัดนิทรรศการให้ความรู้ของทุกโปรแกรม
วิชา  ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 จัดนิทรรศการทาง
วิชาการภายใต้ชื่อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : 
ร้อยใจไทย  เทิดไท้อง ค์รา ชันแห่ งการพัฒนา”  
(มส.5.2-3-1) 
          ทางคณะกรรมการบริการวิชาการเห็นว่า
โครงการนี้มีประโยชน์และจัดเป็นประจําทุกปี ซึ่งใช้
งบประมาณค่อนข้างมาก จึงพิจารณานําโครงการน้ีมา
สรุปประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม โดยคณะกรรมการ
บริการวิชาการ มีการประชุมสรุปประเด็นสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

1. ผลดี ดังนี้ 
   1.1 นักศึกษา ได้รับประสบการณ์โดยตรง

มส.5.2-3-1 สรุปผล
ประเมินโครงการ
นิทรรศการวิชาการ 
“มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ : ร้อยใจ
ไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน
แห่งการพัฒนา” 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

จากการให้บริการและรับบริการ 
   1.2 นักศึกษาเกิดจิตอาสาในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
   1.3 อาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ได้รับความรู้เสริมจากการมีส่วนร่วมในการ
อบรม/แข่งขันทักษะ และจัดนิทรรศการให้
ความรู้ 
   1.4 หน่วยงานภายนอก/บุคคลทั่วไป ได้รับ
องค์ความรู้แต่ละสาขาจากนิทรรศการไป
พัฒนาศักยภาพหน่วยงาน/ตนเอง 
2. ผลเสีย ดังนี้ 
   2.1 นักศึกษาไม่ค่อยได้นําประสบการณ์จาก
การจัดนิทรรศการไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชา
และชีวิตประจําวัน 
   2.2 อาจารย์ไม่ค่อยนําความรู้ไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอนได้ครบทุกสาขาวิชา 
   2.3  บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ไม่สามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสายงานโดยตรงได้ 
   2.4   หน่วยงานภายนอกบางส่วนไม่
สามารถเข้าร่วมนิทรรศการในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวได้ เนื่องจากมีภาระงานตรงกับการจัด
นิทรรศการ 

 4 มีการนําผลการประเมินใน
ข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกจิกรรมการ
ให้บรกิารทางวชิาการ 
 

        คณะกรรมการได้นําผลการประเมินในขอ้ 3  
เข้าที่ประชุมเพือ่นํามาวิเคราะห์และแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
นิทรรศการทางวิชาการ “มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ : ร้อยใจไทย เทดิไท้องค์ราชันแหง่การ
พัฒนา” อย่างมปีระสิทธิภาพในปีงบประมาณต่อไป 
(มส.5.2-4-1)       

มส.5.2-4-1 รายงานการ
ประชุมสรุปผลการ
ให้บรกิารของ
คณะกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 

 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ไดจ้าก
การให้บรกิารทางวิชาการ
และถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

        เมื่อเสร็จส้ินการจัดนทิรรศการโครงการ
ดังกล่าว ได้มีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
นิทรรศการ โดยมีการแลกเปล่ียนความรู้การให้บริการ
ทางวิชาการแตล่ะโปรแกรมวิชา และมีการนําผลสรุป
โครงการดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ (มส.5.2-5-1, มส.5.2-5-2) 
 

มส.5.2-5-1(อ้างถงึ
เอกสาร มส.5.2-4-1) 

มส.5.2-5-2 เวบ็ไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
http://202.29.15.30/ 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

... ข้อ … ข้อ คะแนน …  

หมายเหตุ / ขอ้เสนอแนะ : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.มัย ตะติยะ  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / รายงานผลการเนินงาน 

อ.วนัสนันท์ นุชนารถ 

 
 

โทรศัพท ์: 080-0292067 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :  maihuso@hotmail.com E-mail :  biomophic@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสาขาวิชาที่สามารถจัดกิจกรรมให้ประโยชน์แก่ท้องถิ่นได้มาก  
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานภาครัฐ  หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ ให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี    
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการสรุปประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง

วิชาการเพื่อปรับปรุงในการพัฒนาในปีต่อไป  
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเว็บไซต์ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ได้ดีอีกทางหนึ่ง  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับชุมชนเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น 
2. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 8   การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจยั 

 ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

 เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกําหนดร้อยละ  30  เท่ากับ  5  คะแนน 
 คําอธิบาย 
  การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซ่ึงอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึงของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือพัฒนาความรู้  ตลอดจนความ
เข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีคุณค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า 
โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ 
ตํารา หนังสือ รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
 
คํานวณได้ดังน้ี จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย x 

100 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด  
ผลการดําเนินงาน 

 =  
10
8  X 100 =  80.00 

 =  
30

00.80   X 5 =  13.33 

 
ตารางโครงการ/กิจกรรมบริการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย / งานสร้างสรรค์ ประจําปีการศึกษา
2554 
 

ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด 

ชื่อ โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
นํามาใช้ในการพัฒนา 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์

1 22 ก.ค. 54 
ทักษะภาษาไทยสําหรับเยาวชน 

“พัฒนาบุคลิกภาพการใช้
ภาษาไทย” 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย  - 

2 19-20 ส.ค. 54 
นิทรรศการ “ภาพวาดนู้ด : ส่ือ
แสงเงา (ส่ือของธรรมชาติ ส่ือ
แห่งศิลป์ ไม่ใชส่ื่อลามก)” 

โปรแกรมวิชาวจิิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ 

  

3 25-26 ส.ค.54 ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ธุรกจิ 
 - 

4 26 ส.ค. 54 
ปรับวงดนตรีไทยสําหรับครู

ดนตรีไทย 
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  - 

5 27-28 ส.ค.54 
เข้าค่ายพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย 
โปรแกรมวิชานติิศาสตร ์ - - 

6 2-3 ก.ย. 54 อบรมสัทศาสตร์สําหรับครูประถม โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ - - 
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด 

ชื่อ โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
นํามาใช้ในการพัฒนา 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์

ธุรกจิ 

7 11-16 ก.ย. 54 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมใน
ต่างแดน มหาวทิยาลัยหงเหอ 

ประเทศจีน 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ 

 - 

8 1-2 ธ.ค. 54 

นิทรรศการวิชาการ 
“มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
: ร้อยใจไทย เทดิไท้องค์ราชัน

แห่งการพัฒนา” 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 - 

9 13 ม.ค.55 
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สําหรับการสอน

นักเรียนมัธยมศึกษา 

โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์
สารสนเทศ 

 - 

10 6 มี.ค.55 
รณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

แก่เยาวชนและประชาชน 
เพื่อพ่อ 

โปรแกรมสารสนเทศ
ศาสตร์ 

  

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.00 คะแนน 5  ร้อยละ 90 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,)

ร้อยละ...... ร้อยละ..... คะแนน....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ. มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :   

นางพรวิลัย  วฒันศิริ 

โทรศัพท ์: 080 - 0292067 โทรศัพท์ : 055-721878 
E-mail :  maihuso@homail.com E-mail :   pronwilai03@hotmail.com 

 
หลักฐาน 
มส. 8-0-1 รายชื่อโครงการ / กิจกรรมบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน การวจิัย / งานสร้างสรรค์ 
มส. 8-0-2 รายงานการวิจยั / งานสร้างสรรค์ 
มส. 8-0-3 รายงานสรุปแตล่ะโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
มส. 8-0-4 มคอ.3 .ในรายวชิาที่มีการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการกบัการเรียนการสอน 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
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1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีสาขาวิชาที่หลากหลาย  สามารถจัดกิจกรรมให้ประโยชน์แก่สังคม
ได้มาก  โดยเฉพาะมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการระดับคณะ เป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในช่วงปีการศึกษา 2554 – 2555 คณะได้เน้นจุดเด่น คือ “มุ่งเน้น
ท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” โดยมีเหตุและผล 2 ด้าน คือ 
          2.1  ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  เนื่องจากคณะมีสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ภาษาไทย 
          2.2  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากคณะมีสาขาการพัฒนาชุมชน สารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์            
รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการสรุปประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการเพื่อปรับปรุงในการพัฒนาในปีต่อไป  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. เนื่องจากมีการจัดนิทรรสการทางวิชาการ ในระดับคณะ เป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์แต่ละ
โปรแกรมวิชา ควรนํางานบริการวิชาการโครงการน้ี ไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ควรให้มีการพัฒนาจากด้านบริการวิชาการให้มากขึ้น 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่9   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
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ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือ
องค์กร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบ
กลไกในการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ดังนี้  
  การวางแผนการทํางาน (P) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ
ประจําปีระดับคณะ (มส. 9-1-1) 

2. สํารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษา
ความต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้ามี) (มส. 9-1-2) 

3. จัดทําแผนการโครงการ  
(มส. 9-1-3) 

  การดําเนินงาน (D) 
1. ดําเนินการโครงการ 
2. สรุปรูปเล่มประเมินโครงการที่ดําเนินการ 

(มส. 9-1-4) 
  การประเมินผล (C) 

1. วิเคราะห์ผลสําเร็จของโครงการ 
2. ประเมินผลโครงการ 

  การนําเสนอผลการดําเนินงาน (A) 
1. เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสู่บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน (มส. 9-1-5) 
2. นําเสนอต่อผู้บริหาร (มส. 9-1-6)   
 

มส. 9-1-1 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการ ประจําปี 
พ.ศ. 2554 

มส. 9-1-2 ผลการสํารวจ
การสํารวจความ
ต้องการของชุมชนหรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหนว่ยงานวชิาชีพ
หน้าเว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
http://202.29.15.30/e
vals/processEval. php

มส. 9-1-3 แผนการดําเนิน
โครงการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554

มส. 9-1-4 รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

มส. 9-1-5  เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
http://202.29.15.30/ 

มส. 9-1-6  อ้างถงึ        
    เอกสาร มส. 9-1-4 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 80 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการ
ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการที่บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนไม่ต่ํ ากว่ าร้อยละ  80  โดยมี โครงการ
นิทรรศการวิชาการ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
: ร้อยใจไทย เทิดไท้องค์ราชันแห่งการพัฒนา” 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกโปรแกรมวิชาในการจัด

มส. 9-2-1 รายงานการ
ประเมินผลโครงการ
นิทรรศการวิชาการ 
“มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ :       
ร้อยใจไทย เทดิไท้องค์
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

กิจกรรมบริการวิชาการ โดยจัดเป็นประจําต่อเนื่องทุก
ปี มีการดําเนินงานตามแผน  และตัวชี้ วัด  ดังมี
โครงการ/กิจกรรมต่อไปนี้ 

4. นิทรรศการวิชาการโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ 
“เรารักในหลวง”  

5. นิทรรศการวิชาการ  โปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ “65 ปี ปกเกล้าประชาธิปไตย”  

6. นิทรรศการวิชาการ โปรแกรมวิชาพัฒนา
สังคม “เศรษฐกจิพอเพียง”  

7. นิ ท ร ร ศก า ร วิ ช า ก า ร  โ ป ร แก ร ม วิ ช า
สารสนเทศศาสตร์ “ร้อยใจไทย รักในหลวง รักการ
อ่าน”และนิทรรศการวิชาการ “สัปดาห์ห้องสมุด 
ครั้งที่ 28 โภชนาการเพื่อสุขภาพ ตามรอยสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ” 

8. นิทรรศการวิชาการ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
“ปรัชญากฎหมายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 

9. นิทรรศการวิชาการ โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
“เทิดไท้องค์ราชัน สืบสานสัมพันธ์ไทย-จีน” 

10.  นิ ท ร รศกา ร วิ ช าก า ร  โ ป รแก รมวิ ช า
ภาษาอังกฤษธุรกิจ “Delightful English” 

11.  นิทรรศการวิชาการ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
และการละคร “นาฏศิลป์เทิดไท้องค์ราชัน (นาฏศิลป์
รัชกาลที่ 9)” 

12.  นิ ท ร รศกา ร วิ ช าก า ร  โ ป รแก รมวิ ช า
ภาษาไทย “รักชาติ รักษ์ภาษาไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 
(มส. 9-2-1) 

นอกจากน้ี คณะฯ ยังมีโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม คือ 

- โครงการส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชนและ
ประชาชนเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนเทศบาล สังกัด
เทศบาลเมืองกําแพงเพชร  ของโปรแกรมวิชา
สารสนเทศศาสตร์  มีการดําเนินการครบทุกดัชนีชี้
วัดความสําเร็จ 10 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายตามแผน 
จํานวน 10 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100 (มส. 9-2-2) 

ราชันแห่งการพฒันา” 
มส. 9-2-2 รูปเล่มการวจิัย

เรื่อง  สภาพการอ่าน
ของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล สังกัดเทศบาล
เมืองกําแพงเพชร 

 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือ
สมาชิกที่มีการเรียนรู้และ
ดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ จังหวัดกําแพงเพชร ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ได้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ
ดําเนินการจัดโครงการ “สมัชชาสวัสดิการชุมชนฅน

มส. 9-3-1 ข้อมลูข่าว
ออนไลน์ เรื่องการ
ดําเนินโครงการ 
“สมัชชาสวัสดิการ
ชุมชน ฅนกําแพง” ใน
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กําแพง” ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่ ปีพ.ศ. 
2552-2554  (มส. 9-3-1) ทั้งนี้มีบุคลากรของคณะฯ 
คือ  ดร .วิทยา คามุณี  ได้มี ส่วนร่วมในการเป็น
คณะกรรมการและวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิของ
โครงการ (มส. 9-3-2)   ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการ
เสริมสร้างคุณค่าต่อคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง 

หน้าเว็บไซตข์องสํานัก
ประชาสัมพันธ์เขต 4 
http://region4.prd.g
o.th/ewt_news.php
?nid=6304&filenam
e=OTOP 

มส. 9-3-2  หนังสือเชิญ
วิทยากรหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิปี 2553-
2555 

 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้าง
กลไกที่มกีารพฒันาตนเอง
อย่างตอ่เน่ืองและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ์ 
และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากร
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี ศักยภาพ คือ  “อาจารย์ 
เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา” ซึ่งได้มีความร่วมมือกับ
ศูนย์ จริยศึกษา สธ. กําแพงเพชร ตั้งแต่ปี 2542 – 
2555 รวม 13 ปี จนถึงปัจจุบัน โดยจัดตั้งชุมนุม
นาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. และควบคุมการฝึกซ้อม
สมาชิกอย่างต่อเนื่องซ่ึงยังคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ขององค์กร คือ ศูนย์ จริยศึกษา สธ. พิพิธภัณฑ์สถาน
จังหวัดกําแพงเพชร  เฉลิมพระเกียรติ (มส. 9-4-1) 

มส. 9-4-1  รายงานการ
ดําเนินโครงการชุมนุม
นาฏศิลป์ศูนย์        
จริยศึกษา สธ. 

 5 มีผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมคีวาม
เข้มแขง็ 

จากผลความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์
ฯกับศูนย์จริยศึกษา สธ กําแพงเพชร มีผลกระทบที่
เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือชุมชน/องค์กร 
ตามรายงาน (มส.9-5-1) โดยขอนํามากล่าวอ้างใน
ภาพรวม 4 ประด็น ดังนี้ 

1. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์สามารถนําความรู้
จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ เช่น นําชุดการ
แสดงไปแสดงในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด วันปีใหม่ 
แสดงรําอวยพร เทศกาลงานประเพณีต่างๆ 

2. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์สามารถนําความรู้ไป
ใช้ประกวด รําเดี่ยว รําหมู่ได้ จนได้รับรางวัลมากมาย
ทั้งระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ 

3. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์สามารถแสดง
เผยแพร่วัฒนธรรมในระดับจังหวัดกําแพงเพชร 
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

4. ผู้ปกครองนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ได้รับ
รางวัล คุณแม่ดีเด่นหลายคนในเรื่องการส่งเสริมบุตร
ธิดา ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

มส. 9-5-1  รายงาน
ผลกระทบจากการ
อบรมนาฏศิลป์ของ
นักเรยีนศูนย์จรยิศึกษา 
สธ. กําแพงเพชร  
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5  ข้อ คะแนน  5  5  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ. มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน 
:   

อ. เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 

โทรศัพท ์: 080 - 0292067 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1168 
E-mail :  maihuso@homail.com E-mail :    

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ผู้ปกครอง นักเรียน  นักศึกษา เยาวชน และประชาชนภายในจังหวัดยังคงความเป็นไทยและอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง  จะเห็นได้จากงานประเพณีระดับจังหวัดกําแพงเพชร เช่น  งานนบพระเล่นเพลง     
งานสารทไทยกล้วยไข่  งานลอยกระทง ฯลฯ 

2. งานประเพณีประจําปีจังหวัดกําแพงเพชร  ซึ่งเป็นงานใหญ่ ๆ ในแต่ละงาน  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  จะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

3. การให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  สาขาวิชานาฏศิลป์คือศาสตร์หนึ่ง
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่เผยแพร่วัฒนธรรมสู่ระดับชาติ  นานาชาติ  ฉะนั้น ถือว่าเป็นจุดแข็งของการ
ให้บริการทางวิชาการระดับคณะ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรจัดหาแหล่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกให้มากขึ้น    
2. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
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ตัวบ่งชี้ที ่18   ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแกปั้ญหาของสังคมในด้านต่างๆ 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 18.1   ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญัหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

 เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการดาํเนนิงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการช้ีนํา 
ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีและ
วัฒนธรรมด้วยการจัดให้มีประเพณีบายศรี สู่ขวัญ 
สําหรับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นทุกปี และมีการ
วางแผนดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

การวางแผนการทํางาน ( P ) 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบ 

(มส. 18.1-1-1) 
2.  การวางแผนการดําเนินกิจกรรม (มส. 18.1-1-

2) 
 การดําเนินงาน ( D ) 
1. ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม

สานสัมพันธ์น้องพี่ บายศรีสู่ขวัญ (มส.18.1-1-3) 
2. ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมสานสัมพันธ์

น้องพี่ บายศรีสู่ขวัญ (มส.18.1-1-4) 
 การประเมินผล ( C ) 

1. การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
18.1-1-5 ) 

2. สรุปผลและทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
(มส.18.1-1-6) 
        การนําเสนอผลการดําเนินงาน ( A ) 

1. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ/ 
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ โดยผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (มส.
18.1-1-7) 

2. นําเสนอต่อผู้บริหาร 

มส. 18.1-1-1 คําส่ัง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
กิจกรรม 3 D 

มส. 18.1-1-2 แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
สานสัมพันธ์น้องพี่ 
บายศรีสู่ขวัญ   

มส. 18.1-1-3  ปฏิทิน
กิจกรรมประจําปี
การศึกษา 2554 

มส. 18.1-1-4  สรุป
โครงการ/กิจกรรม
สานสัมพันธ์น้องพี่ 
บายศรีสู่ขวัญ 

มส. 18.1-1-5 อ้างถงึ
เอกสาร  มส. 
18.1-1-4   

มส. 18.1-1-6 อ้างถงึ
เอกสาร  มส. 
18.1-1-4   

มส. 18.1-1-7 เว็บไซต์
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

http://202.29.15.30/ 

 2 บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่าํ
กว่ารอ้ยละ 80 

ในการจัดโครงการ/กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 
บายศรีสู่ขวัญ ได้มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จ
ของโครงการ (มส. 18.1-2-1) ตามตัวช้ีวัดที่ 3.2 : ระดับ
ความสําเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
แก่สังคม 3 มิติ คือ  

1. มิติด้านความพึงพอใจของ

มส. 18.1-2-1 รายงาน
สรุปโครงการ/
กิจกรรมสาน
สัมพันธ์น้องพี่ 
บายศรีสู่ขวัญ 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย 
2. มิติด้านความรู ้
3. มิติด้านการนําไปใช้ 

โดยมีข้อเสนอแนะ จากการใช้แบบสํารวจประเมิน
โครงการการรับบริการ 4 ประเด็น ดังนี้ 

 สถานที่จัดกิจกรรมควรกว้างกว่านี้เนื่องจาก
ไม่เพียงพอต่อนกัศึกษาและการจัดอบรม 

 กิจกรรมใช้เวลานานเกินไปต้องทําเวลาให้
กะทัดรัด 

 ควรมีกิจกรรมนีต้ลอดไปซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี
มาก และควรทาํให้ดีตอ่ไป 

 ในระเบียบการจัดกิจกรรมควรมกีาร
ประชาสัมพันธ์ให้เตรยีมกรวยมาสําหรับการ
ไหว้ครูด้วย 

จากผลการสํารวจพบว่าโครงการมีการดําเนินการ
บรรลุความสําเร็จตามแผน ร้อยละ 80 

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อคนในสถาบัน 

ผลของการจัดโครงการ/กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
(มส. 18.1-3-1) ถือได้ว่าสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อ
นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ ดังต่อไปนี้    

1. นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณี
และวัฒนธรรมที่ ดี ง าม  ตลอดจนการ มี
แนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี
ของสังคม 

2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์
และนักศึกษา  

 มส. 18.1-3-1 รายงาน
สรุปโครงการ/
กิจกรรมบายศรสู่ี
ขวัญ 

 4 มีผลกระทบท่ีเกดิประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

หลังเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรมบายศรี สู่ขวัญ 
มีการประเมินที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
ตามรายงานสรุปโครงการ ดังนี้ 

1. คณะฯ มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีของสถาบัน 

2. คณะฯ เป็นที่ยอมรับของสังคม ตรงตาม 
อัตลักษณ์ คือ  มุ่ ง เน้นท้องถิ่น  สานศิลป์
วัฒนธรรม 

มส. 18.1-4-1 รายงาน
สรุปโครงการ/
กิจกรรมบายศรสู่ี
ขวัญ 

 5 ได้รับการยกยอ่งระดับชาติ
หรอืนานาชาต ิ

- 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

4 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 5  4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ. มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นายวัชรัศน์  ศรีวิรยิะกิจ 

โทรศัพท ์: 080 - 0292067 โทรศัพท์ :  088-5462219 
E-mail :  maihuso@homail.com E-mail : osmobile1@hotmail.com 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องลดการใช้ความรุนแรงของนักศึกษาภายในคณะฯ     
พร้อมทั้งมีบุคลากรท่ีมีความสามารถและเช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมในด้านดังกล่าว มีการสนับสนุนงบประมาณอย่าง
เพียงพอในการจัดกิจกรรม ทําให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกครั้งที่มีการจัดขึ้น  ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ” 
นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ อีกทั้งเป็นการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ จึง
จัดได้ว่าเป็นรูปแบบกิจกรรมที่สามารถช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาด้านการบ่มเพาะลักษณะนิสัยของการเป็นนักศึกษาที่
ดี ให้เกิดในกลุ่มนักศึกษาของคณะฯ ด้วยเช่นกัน 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จํานวนโครงการในด้านดังกล่าวยังมีการจัดขึ้นในปริมาณที่น้อย จึงควรมีการจัดโครงการในด้านดังกล่าวตั้งแต่เริ่ม

เปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที ่18   ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแกปั้ญหาของสังคมในด้านต่างๆ 

ตัวบ่งชี้ที ่18.2   ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญัหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบนั 

 เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการดาํเนนิงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร่วมมือกับ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด (ศตส.จ.กพ.) โดยเป็นโครงการร่วมในการจัด
ประกวดแข่งขันวาดภาพเน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติด 
ประจําปี 2554 ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัย
ยาเสพติด” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มโรงเรียนใน
เขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ในการจัดส่งนักเรียนเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการวางแผนดําเนินการ
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

การวางแผนการทํางาน ( P ) 
1. มีการวางแผนงานขอความร่วมมือมาจากจังหวัด 

(มส. 18.2-1-1) 
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบ

(มส. 18.2-1-2) 
การดําเนินงาน ( D ) 

1. ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 
(มส.18.2-1-3) 

2. ดําเนินการจัดโครงการการประกวดวาดภาพ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2554 ในหัวข้อ 
“เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด”(มส.18.2-1-
4)  

การประเมินผล ( C ) 
3. การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

( 18.2-1-5 ) 
4. สรุปผลและทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

(มส.18.2-1-6) 
การนําเสนอผลการดําเนินงาน ( A ) 

1. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการการ
ประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 
2554 ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพ
ติด” โดยผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ (มส.18.2-1-7)  

มส. 18.2-1-1 หนังสือขอ
ความร่วมมือจาก
จังหวดั 

มส. 18.2-1-2 คําส่ัง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินโครงการ 
ระดับคณะ 

มส. 18.2-1-3 เอกสาร
การประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม 

มส. 18.2-1-4 สรุป
โครงการจัด
ประกวดแข่งขัน
วาดภาพเน่ืองในวัน
ต่อต้านยาเสพตดิ 
ประจําปี 2554 

มส. 18.2-1-5 แบบ
ประเมินโครงการ 

มส. 18.2-1-6 (อ้างถึง
เอกสาร มส. 18.2-
1-4) 

มส. 18.2-1-7  เอกสาร
แสดงการเผยแพร่
ผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
หน้าเว็บไซต ์

มส. 18.2-1-8  รายงาน
ผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะ 
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2. นําเสนอต่อผู้บริหาร (มส.18.2-1-8) 

 2 บรรลุเปา้หมายตามแผนไม่ต่าํ
กว่ารอ้ยละ 80 

ในการจัดกิจกรรมโครงการการประกวดวาดภาพ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2554 ในหัวข้อ 
“เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ได้มีการ
ติดตามประเมินผลความสําเร็จของโครงการตามตัวช้ีวัด
ที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จของแผนการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 1 มิติ คือมิติด้านความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการประเมินจากแบบ
สํารวจความพึงพอใจในการรับบริการ 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพ 
2. สถานที่ดําเนินงาน 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ 

จากผลการสํารวจพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83  

(มส.18.2-2-1) 

มส.18.2-2-1 
เอกสารสรุป
โครงการ/กิจกรรม 

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชน 

ในการจัดกิจกรรมโครงการการประกวดวาดภาพ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2554 ในหัวข้อ 
“เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” มีประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสถาบัน (มส. 18.2-3-1) 
ดังนี้ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ได้ตระหนักและรู้เท่าทันถึงพิษภัยของยาเสพ
ติดทั้งในด้านโทษภัยต่อร่างกายตนเองและต่อสังคม
ส่วนรวม 

2. เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เข้าแข่งขันและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอ
มุมมองความคิดในด้านโทษภัยและแนวทางป้องกันยา
เสพติด ผ่านผลงานสร้างสรรค์ภาพวาดระบายสี 

3. เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เข้าแข่งขันและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

มส. 18.2-3-1รายงาน
สรุป โครงการการ
ประกวดวาดภาพ
เนื่องในวันต่อตา้น
ยาเสพติด ประจําปี 
2554 ในหัวข้อ 
“เยาวชนรุ่นใหม่ 
ร่วมต้านภัยยาเสพ
ติด”    

 4 มีผลกระทบท่ีเกดิประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรอื
สังคม 

หลังจากเสร็จ ส้ินโครงการนิทรรศการ  การ
ประกวดวาดภาพเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 
2554 ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพ
ติด” ทางคณะกรรมการบริการวิชาการเห็นว่าโครงการ
นี้มีประโยชน์   จึงพิจารณานําโครงการน้ีมาสรุป
ประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริการวิชาการ 

มส. 18.2-4-1 รายงาน
สรุป โครงการการ
ประกวดวาดภาพ
เนื่องในวันต่อตา้น
ยาเสพติด ประจําปี 
2554 ในหัวข้อ 
“เยาวชนรุ่นใหม่ 
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มีการประชุมสรุปประเด็นสําคัญถึงผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม (มส. 
18.2-4-1)  ดังนี้  

- นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงพิษ
ภัยยาเสพติด 
- นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
- สังคม/ชุมชน เข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยยา
เสพติดที่มีต่อเยาวชน  
- ประชาชนทั่วไปได้ชมผลงานภาพวาดที่ส่ือให้
เห็นถึงความร้ายแรงจากพิษยาเสพติด 

ร่วมต้านภัยยา   
เสพติด”    

 5 ได้รับการยกยอ่งระดับชาติ
หรอืนานาชาต ิ

- 
 

 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

4 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 5  4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ. มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นายวัชรัศน์  ศรีวิรยิะกิจ 

โทรศัพท ์: 080 - 0292067 โทรศัพท์ :  088-5462219 
E-mail :  maihuso@homail.com E-mail : osmobile1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนในแผนงานการบริการวิชาการแต่ละปีการศึกษา ตลอดจน
มีโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ที่ผลิตบุคลากรและผลิตผลงานศิลปะขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังมีการจัด
โครงการและกิจกรรมดังกล่าวทุกปีการศึกษา 
 ดังน้ัน โครงการน้ีจึงเป็นโครงการที่ชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสังคมในเรื่องยาเสพติด เพื่อเป็นการกระตุ้น
เตือนให้สังคม เยาวชน รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

การจดัโครงการดังกล่าวควรมีการสนับสนุนทางด้านงบประมาณการจัดให้อย่างเหมาะสมในแต่ละโครงการ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทีม่ีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
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องค์ประกอบที ่6   การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบ
และกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดังนี้ 
          1. คณะจัดทําระบบโดยกําหนดแผนปฏิบัติ
งานประจํ า ปี  เพื่ อ ให้บัณฑิตมี คุณลักษณะด้าน
จริยธรรม คุณธรรมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปีของคณะ (มส. 
6.1-1-1, มส. 6.1-1-2) 
          2. คณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ และได้
มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบภาระงานกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม (มส. 6.1-1-3) 
          3. คณ ะ จั ด ทํ า ก ล ไ ก โ ด ย ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อควบคุมและติดตามการดําเนินการตามระบบที่
กําหนดไว้  ( มส. 6.1-1-4) 

มส. 6.1-1-1 แผนปฎิบัติ 
ราชการประจําปี พ.ศ. 
2554  คณะ 

       มนุษยศาสตร์และ 
       สังคมศาสตร์   
มส. 6.1-1-2 แผน

ยุทธศาสตร์สู่ 
       การปฏิบตัิ พ.ศ. 

2552- 2555 
มส. 6.1-1-3 คําส่ังคณะ 
       มนุษยศาสตร์และ 
       สังคมศาสตร์ ที่ 032/ 

2554 และ 033/ 
2554 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและศิลป
วัฒนธรรมะดับคณะ 

มส. 6.1-1-4 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 3.1-
1-3)  

 2 มีการบูรณาการงานด้าน
ทํานุบํารงุศิลปและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการบูร
ณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ใน
รายวิชาต่าง ๆ โดยระบุใน มคอ. 3 (มส .6.1-2-1) 
นอกจากนี้ คณะยังจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  

 - โครงการอบรมสร้างสรรค์งานศิลปะการพับ
กระดาษ โดยวิทยากรผู้ชํานาญการ (มส. 6.1-2-2)   

 -  โครงการจัดอบรมการปรับวงดนตรีไทย 
(มส. 6.1-2-3) 

มส. 6.1-2-1 ตัวอย่าง       
รายละเอียดของ
รายวิชา  (มคอ. 3) ที่
แสดงถึงการบรูณาการ
งานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจดัการเรยีนการ
สอน และกิจกรรม
นักศึกษาของโปรแกรม
วิชาภาษาไทย และ       
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 - โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดินแดน
ต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยหงเหอสาธารณรัฐประชาชน
จีน (มส. 6.1-2-4) 

- โครงการ/กิจกรรมแข่งขันผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจีน (มส. 6.1-2-5) 

รวมทั้งมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น งานนบพระเล่น
เพลงซ่ึงเป็นงานประจําปีของจังหวัดกําแพงเพชร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับโปรแกรม
วิชาภาษาไทยจัดส่งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
แลกเปล่ียนชาวจีนร่วมเดินขบวน (มส. 6.1-2-6) 

โปรแกรมวิชาวจิิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์  

     (เอกสารชดุเดียวกับ 
     คณะ ฯ)  
มส. 6.1-2-2  ภาพถ่ายงาน

โครงการอบรม 
       สร้างสรรค์งานศิลปะ

การพับกระดาษ โดย   
วิทยากรชํานาญการ 

มส. 6.1-2-3 สรุปโครงการ
จัดอบรมการปรบัวง
ดนตรีไทย 

มส. 6.1-2-4 สรุปโครงการ  
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม         
ดินแดนต่างชาต ิณ     
มหาวิทยาลัยหงเหอ  

      สาธารณรฐัประชาชน
จีน  (เอกสารเดยีวกับ
คณะ ฯ)  

มส 6.1-2-5 สรุป
โครงการ/กิจกรรม
แข่งขันผลงานดา้น
ศิลปวัฒนธรรมจีน        
(เอกสารเดยีวกบัคณะ 
ฯ)  

มส 6.1-2-6 ภาพการเข้า
ร่วมกจิกรรมงานนบ
พระเล่นเพลงของ
นักศึกษาจีนของ
โปรแกรมวิชา        
ภาษาไทย 

 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
เผยแพร่และบริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่าน
เว็บไซต์ของคณะ /มีการจัดขบวนแห่และป้ายเชิญ
ชวนผ่านชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กํ าแพง เพชร  /  มีการจัดนิทรรศการ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนแก่ผู้สนใจทั้งภายใน
และภายนอก (มส. 6.1-3-1 และ มส. 6.1-3-2)  

มส. 6.1-3-1 หนังสือเชิญ
บุคคลทั่วไปเข้าร่วม
กิจกรรม 

มส. 6.1-3-2 ภาพถ่าย
กิจกรรม 

มส. 6.1-3-3 สรุปโครงการ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม  
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โดยมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้  
          - โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดินแดน
ต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยหงเหอสาธารณรัฐประชาชน
จีน (มส. 6.1-3-3) 
          -  มีการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ศิ ลป วั ฒน ธ ร รม  ผ่ า นท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 6.1-3-4 และ 
มส. 6.1-3-5) 
          - งานนบพระเล่นเพลงซ่ึงเป็นงานประจําปี
ของจังหวัดกําแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาไทยจัดส่ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปล่ียนชาวจีนร่วม
เดินขบวน (มส. 6.1-3-6) 

ดินแดนต่างชาต ิณ        
มหาวิทยาลัยหงเหอ    

    สาธารณรฐัประชาชน    
จีน (เอกสาร         
เดียวกับคณะ ฯ)  

มส. 6.1-3-4 KPRU 
NEWS  LETTER ฉบับ
ที่ 2 ปทีี่  3 ประจําวันที่ 
24-31    

    มกราคม พ.ศ. 2554 
   (เอกสารเดยีวกับคณะฯ) 
มส. 6.1-3-5 เว็บไซตค์ณะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ http:// 
202.29.15.30/        
(เอกสารเดยีวกบั         
มส.3.1-1-7) 

มส. 6.1-3-6 ภาพถ่าย
นักศึกษาแลกเปล่ียน
ชาวจีนร่วมเดินขบวน  
(เอกสารเดยีวกบั มส 
6.1-2-6) 

 4 มีการประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานด้าน
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

          คณะมีการการประเมินผลความสําเร็จของ
การ บู รณาการงานด้ านทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาในแต่ละกิจกรรม  (มส. 6.1-4-1) 

มส. 6.1-4-1 รายงาน
สรุปผลการจัดกจิกรรม 
(เอกสารเดยีวกบัคณะฯ
องค์ประกอบที่ 5) 

 5 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงาน
ด้านทํานุบํารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

          คณะก ร ร มก า ร กิ จ ก า ร นั ก ศึ กษ า ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม มีการประชุมร่วมกันเพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา (มส .6.1-5-1) 

มส. 6.1-5-1  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ    
กิจการนักศึกษาด้าน      
ศิลปวัฒนธรรม 

 6 มี ก า รกํ า หนดหรื อ ส ร้ า ง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้
กําหนด และสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับโดยการส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในคณะและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นที่ยอ

มส. 6.1-6-1 สรุป
โครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม    
ดินแดนต่างชาต ิณ        
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รับในระดับชาติ ดังนี้ 
         - โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดินแดน
ต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยหงเหอสาธารณรัฐประชาชน
จีน (มส. 6.1-6-1) 
         - นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯได้รับ
คัดเลือกให้นําผลงานร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ 
Young Artists ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมี
ผู้ เชี่ ยวชาญ/ ผู้ทรง คุณวุฒิ ในด้ านศิลปะของทั้ ง 
มหาวิทลัยราชภัฏกําแพงเพชร และมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานใน
การส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการครั้งนี้ (มส.6.1-6-2)  

มหาวิทยาลัยหงเหอ      
สาธารณรฐัประชาชน     
จีน (เอกสารชุด       
เดียวกับคณะ ฯ         
องค์ประกอบที่ 5) 

มส. 6.1-6-2 ภาพถ่ายการ
ร่วมนิทรรศการศิลปะ 
Young Artists ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลป์ฯ 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

6  ข้อ 6  ข้อ คะแนน  5  6  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิรยิะกิจ 
อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทพิย์นรา และอาจารย์สุภาพร  
สิงหาเทพ 
รายงานผลการดําเนินงาน :   

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1233 โทรศัพท์ :  055-706555 ต่อ 1117/1236 
E-mail :  nprakongchati@yahoo.com E-mail :   nantipad_pengdang@hotmail.com   

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
1. คณะมีหลักสูตร และรายวิชาทีม่ีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ หลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รายวิชาในสาขาวิชาดนตร ีสาขาวิชานาฏศิลป์ 
2. คณะมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมของคณะในหลาย ๆ ช่องทางทั้งดําเนินการเองและ

ขอความรว่มมือกับหน่วยงานภายนอก 
3. นักศึกษาให้ความร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เปน็อย่างด ี

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบกลไก
ในการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดงันี้  

การวางแผนการทํางาน (P) 
1. การแตง่ตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ (มส. 10-1-1) 
2. การประชุมเพื่อกําหนดกรอบนโยบายและ

แนวทาง การดาํเนินงาน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม    
(มส.10-1-2) 

3. การจดัทําแผนปฏิบัติการด้านทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
จัดทําโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ บายศรีสู่ขวญั      
(มส. 10-1-3) 

การดําเนินงาน (D) 
1. การประชาสัมพันธ์โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 

บายศรีสู่ขวัญ  
2. ดําเนินการจดัโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 

บายศรีสู่ขวัญ วนัที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (มส. 10-1-4) 

การประเมินผล (C) 
1. การประเมินผลการดําเนินโครงการสาน

สัมพันธ์น้องพี่ บายศรีสู่ขวัญ 
2. สรุปผลและทํารายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่บายศรสู่ีขวัญ (มส.10-1-4) 
การนําเสนอผลการดําเนินงาน (A) 

         1. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการผ่านทาง
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 10-
1-5) 
         2. นําเสนอต่อผู้บริหาร 
 
 

มส. 10-1-1  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 
030/2554 เรือ่ง
แต่งตัง้คณะกรรมการ
กิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ระดับ
คณะ 

มส. 10-1-2 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
กิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

มส. 10-1-3 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 
2554 ด้านทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 10-1-4 สรุปผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการสาน
สัมพันธ์น้องพี่ บายศรี
สู่ขวัญ 

มส. 10-1-5 เวบ็ไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
http://202.29.15. 
30/ 
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 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 80 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการ
ดําเนินงานโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ บายศรีสู่ขวัญ มี
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 2 ตัวช้ีวัด คือ  

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
2. มิติความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํา

กว่า 3.51 
บรรลุเป้าหมายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 80  
(มส. 10-2-1) 

มส. 10-2-1 สรุปผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการสาน
สัมพันธ์น้องพี่ บายศรี
สู่ขวัญ 

 3 มีการดาํเนนิงานอย่าง
สม่ําเสมอต่อเน่ือง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการ
ดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอและ
ต่อเน่ือง มีการปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นไปตามแผนกล
ยุทธ์และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการจัดทําแผนการปฏิบัติ
ราชการและดําเนินตามโครงการ /กิจกรรม อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี (มส. 10-3-1) เช่น  

1. กิจกรรมไหว้ครู 
2. ลอยกระทง 
3. บายศรีสู่ขวัญ 
4. นิทรรศการศิลปะ 
5. การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

มส. 10-3-1 รายงานผล
การดําเนินการ
โครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

 4 เกดิประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนภายใน/
ภายนอก 

คณะฯมีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างประโยชน์และ
คุณค่าต่อชุมชนภายในและภายนอก ดังนี้  

ต่อชุมชนภายใน มีกิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมไหว้ครู   
2. ลอยกระทง   
3.บายศรีสู่ขวัญ 

        4.นิทรรศการศิลปะ 
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้  สร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรม ที่ดีของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็น
การอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้ง
ยังเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่าง ครู อาจารย์ 
นักศึกษา รุ่นพี่และรุ่นน้อง  
 
ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชนภายนอกดังนี้ 

1. โครงการประกวดแข่งขันวาดภาพต่อต้านยา   
เสพติด ซึ่งโครงการประกวดแข่งขันวาดภาพต่อต้านยา
เสพติด มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก 

มส. 10-4-1 สรุปผลการ
ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 
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2. การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นอีก
กิจกรรมที่นําความรู้ความสามารถของ อาจารย์และ
นักศึกษาในโปรแกรมวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
ดนตรี  นาฎศิลป์  ที่สร้ างสรรค์ขึ้นมาจากความรู้ 
ความคิด นําไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศ เป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้
เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ จนได้รับการยอมรับ ยกย่อง ชมเชย ดังนี้ 

1. อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรรษา  และคณะ 
ได้เผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ ในงาน
ต่างๆ ดังนี้ 

- นําข้อมูลศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์
ท้องถิ่นของจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อนําเสนอผลงานใน
รูปแบบโปสเตอร์ พร้อมนําชุดการแสดง “ระบําชากังราว” 
เข ้าร่วมแสดง ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 3 วันที่ 4 - 5  สิงหาคม  2554 ณ ศูนย์
วิชาการท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ บางคล้า 
จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
กําแพงเพชร ซี่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป 

- นําชุดการแสดง “ระบําชากังราว” เข ้าร่วมแสดง
มหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระดับชาติ  ครั้งที่ 4 วันที่ 
3 – 4 ธันวาคม 2554 ณ แหล่งสัมมนาโรงแรมเดือน
ฉายรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี และ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี 

- นําชุดการแสดง “ระบําชากังราว” เข ้าร่วมแสดง
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  ครั้งที่ 12 
“เทิดไท้องค์เอกอัครศิลปิน” วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 
2554  ณ   มหาวิ ทยา ลัยว งษ์ ชว ลิตกุ ล  จั งหวั ด
นครราชสีมา 

- อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี รวมทั้ งทีมงาน และ
บุคลากรในคณะ  ได้ เผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยหงเหอ  เมืองคุนหมิง 
มณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
11- 16 กันยายน 2554  

- อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ผศ.ชัชชัย 
พวกดี  รวมทั้งทีมงาน ยังได้ไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม
ที่ไต้หวัน ในงาน Official  Invitation for 2011 

มส. 10-5-1 บนัทึก
ข้อความ /หลักฐาน
การไปราชการ  
1. หนังสือเชิญ

ร่วมงาน 
2. ประกาศนียบัตร
การร่วมงาน Official 
Invitation for 
2011 Tamsui 
International 
Environmental 
Festival in  
Taiwan   
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Tamsui International Environmental Festival in 
Taiwan  ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2554 (มส. 
10-5-1) 

 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน   5  5  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ ....ข้อ คะแนน....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัว
บ่งชี:้ 

ดร.นิศากร ประคองชาต ิ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการ
ดําเนินงาน: 

อ.วัชรัศน์ ศรีวิรยิะกิจ 

โทรศัพท ์: 081-8872825 โทรศัพท์ : 088-5462219 
E-mail :  nprakongchati@yahoo.com E-mail :   watcharat41@gmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  คณะฯ มีโครงการ/กิจกรรมงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีการดําเนินการจัดในทุกปีการศึกษา 
2.  บุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ ให้ความร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เป็นอย่างดี 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถาบันทีก่่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ด ี
 

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการ
จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร การอยู่
ร่วมกันที่ดี ซึ่งได้แก่กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมไหว้ครู   
2. กิจกรรมวันลอยกระทง  
3. กิจกรรมงานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปี

เก่า (มส. 11-1-1, มส.11-1-2) 
4. ทําบุญคณะ 
5. งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษียณอายุ 

มส. 11-1-1 ภาพถ่าย
กิจกรรม 

 

 2 อาคารสถานที่ สะอาด และ
ตกแต่งอย่างมีคุณค่าทาง
สุนทรีย ์
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
จัดการดูแลอาคาร สถานที่ให้สะอาด และมีการตกแต่ง
สถานที่ให้สวยงามอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์ เช่น การ
จัดนิทรรศการด้านศิลปะ (มส. 11-2-1) 

มส. 11-2-1 ภาพอาคาร
สถานที ่

 
  

 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์
ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามกลมกลืน
กับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ประจําอาคารสถานที่ของสํานักฯ เป็นคน
กํากับดูแล (มส. 11-3-1) 

มส. 11-3-1 ภาพถ่ายภูมิ
ทัศน์โดยรอบคณะฯ

 

 4 มีพื้นทีท่างวฒันธรรมทีเ่อือ้
และส่งเสริมต่อการจดั
กิจกรรม และมีการจัด
กิจกรรมอย่างสม่าํเสมอ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ เช่น ลานกิจกรรมหน้า
อาคารคณะฯ (ลานพิกุล) อาคารดนตรี อาคารศิลปะ 
ห้องนาฏศิลป์ โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ 
เช่น การจัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ กิจกรรมไหว้ครู 
และอบรมมารยาทไทย เป็นต้น และประดับตกแต่ง
ด้วยประติมากรรม เช่น พระพิฆเนศ ประติมากรรม
ประยุกต์ เป็นต้น (มส. 11-4-1) 

มส. 11-4-1 ภาพพื้นที่
ทางวัฒนธรรม และ
ภาพตัวอย่าง
กิจกรรม 

 

 5 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา 
ไม่ต่ํากว่า 3.51  จากคะแนน
เต็ม 5 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
สํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
พบว่า 

มส. 11-5-1 ผลสํารวจ
ความพึงพอใจการ
พัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะ



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

194

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 มีการสํารวจระดับความพึงพอใจของบุคลากร
แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต่ อ สุ น ท รี ย ภ า พ ใ น มิ ติ ท า ง
ศิลปวัฒนธรรม เท่ากับ 3.55 จาก 5 คะแนนเต็ม (มส. 
11-5-1) 

และวัฒนธรรม 
 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5    5  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ ......ข้อ คะแนน....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัว
บ่งชี:้ 

ดร.นิศากร ประคองชาต ิ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการเนินงาน: 

อ.วัชรัศน์ ศรีวิรยิะกิจ 

โทรศัพท ์: 081-8872825 โทรศัพท์ : 088-5462219 
E-mail :  nprakongchati@yahoo.com E-mail :   watcharat41@gmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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องค์ประกอบที ่7  การบริหารและการจัดการ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 6 ข้อ มีการดําเนินการ 7 ข้อ

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายกําหนด
ครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดล่วงหน้า 

คณะม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ มี
กรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เป็นกรรมการบริหารภายใน คณะกรรมการแต่
ละชุดกํากับดูแล และกําหนดนโยบายให้แก่คณะฯ 
ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 41 และคณะกรรมการประจํา
คณะฯ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 
2547 (มส. 7.1-1-1) รวมทั้งกําหนดให้มีการประเมิน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ห น้ า ที่ แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง
คณะกรรมการประจําคณะฯ ตามข้อบังคับและให้มีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 
(มส. 7.1-1-2, มส. 7.1-1-3, มส. 7.1-1-4) 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ 
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติแผน  ข้อบัง คับ ประกาศ งบประมาณ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาคณะฯ (มส. 7.1-1-5) 

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

มส. 7.1-1-2  
     คําส่ังสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรที่ 
015/2553 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ลงวันที่ 
22 ธันวาคม2553 และ

    คําส่ังสภาสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรที่ 
002/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2555 

มส. 7.1-1-3 สรุปผล
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของ
คณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์โดยการ
ประเมินตนเอง 
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มส. 7.1-1-4 สรุปผลการ
บริหารงาน ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์โดย
คณะกรรมการประจํา
คณะ 

มส. 7.1-1-5 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ และ
คณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งที่ 1/2555 

 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทกุระดับ มี
ความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ ์มีการนํา
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัตงิานและพัฒนา
สถาบัน 

ผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกคนมีบทบาทสําคัญและ 
มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา กําหนด
นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเพื่อให้
ภารกิจของคณะฯ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยมี
ส่วนร่วมในการจัดทํา ปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจําปีระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคล (มส. 7.1-2-1) 

มีการจัดประชุมคณาจารย์ เพื่อระดมความคิด
จากบุคลากรทุกระดับทุกสายงาน เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาคณะฯ ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรนําเสนอปัญหา อุปสรรค
ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ต่อผู้บริหาร  มีการเผยแพร่ 
ผลการดําเนินงานของคณะฯ สู่สาธารณชนในรูปแบบ
เว็บไซต์ วารสารวิชาการ และเอกสารประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น  เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะ วารสารพิกุล (มส. 
7.1-2-2) และแจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะและการประชุมอาจารย์คณะ เป็นต้น (มส.7.1-2-3, 
มส. 7.1-2-4) 

มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯ และใช้
ระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยช่วยในการตัดสินใจ 
กํากับและติดตามดูแลผลการปฏิบัติงาน เช่น  ฐานข้อมูล
การวิจัย  ฐานข้อมูล FIS และฐานข้อมูล MIS เป็นต้น 
(มส. 7.1-2-5) 

มส. 7.1-2-1 คําส่ังและ
บันทกึขอ้ความ 

มส. 7.1-2-2 เว็บไซต์
คณะฯ และวารสาร
พิกุล 

มส. 7.1-2-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ และ
บันทึกข้อความ 

มส. 7.1-2-4 รายงานการ
ประชุมอาจารยค์ณะฯ 
และบันทึกข้อความ 

มส. 7.1-2-5 เว็บไซต์
คณะฯ และเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 

 3 ผู้บริหารมีการกาํกับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามที่มอบหมาย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. มีการจัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการ

มส. 7.1-3-1  
    - รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา
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รวมทัง้สามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของ
สถาบัน  ไปยังบุคลากรใน
สถาบัน 

ดําเนินงานตามโครงการและส่ือสารแผนและผลการ
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 รวมทั้ ง เสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานทางวิชาการให้กับคณะ (มส. 
7.1-3-3) 

3. ด้านบริการวิชาการ มีการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากโปรแกรมวิชา และ
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) หัวหน้า
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย และหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์คณะฯ
รับผิดชอบดูแลการให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล และ
หน่วยงานต่างๆ  (มส. 7.1-3-4) 

4. ด้านกิจการนักศึกษาและการทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และสโมสรนักศึกษารับผิดชอบดูแลงานด้านกิจการ
นักศึกษา  (มส. 7.1-3-5)   

5. ด้ านการประกั น คุณภาพการ ศึ กษา  มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ 
และคณะกรรมการโปรแกรมวิชาประสานงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชากับระดับ
คณะฯ (มส. 7.1-3-6) 

6. ด้านการสนับสนุนงานวิจัย คณะฯ มีการ
สนับสนุนทุนวิจัย และส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการ

คณะ  
-  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 7.1-
1-5) 

     - รายงานการประชุม
อาจารย์คณะฯ 

   - บันทึกข้อความ 
มส. 7.1-3-2  
    - บันทึกข้อความ  
    - สรุปผลโครงการ

ต่างๆ 
    - สรุปผลการติดตาม

และประเมินผล
โครงการ ประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ.2554 
รอบ 6 เดือน และรอบ 
12 เดือน 

-    สรุปผลการติดตาม
และประเมินผล
โครงการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 
รอบ 6 เดือน 

     - รายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2554 

มส. 7.1-3-3 คําส่ัง
มหาวิทยาลัย ที ่
481/2554 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ปี 
พ.ศ.2554 

มส. 7.1-3-4 สรุปผล
โครงการนิทรรศการ
วิชาการคณะ ฯ  

    - คําส่ังแต่งตั้ง
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ประชุม อบรม สัมมนา และเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (มส. 7.1-3-7) 

 

คณะกรรมการระดับ
คณะ 

   -  บันทึกข้อความ 
มส. 7.1-3-5  คําส่ังคณะ

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
030/2554 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ระดับ
คณะ ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2554 และ 

    คําส่ังคณะฯ ที่ 
032/2554 เรื่อง 
แต่งตั้งบุคคลเพือ่
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
กิจการนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ลง
วันที่ 10 มิถุนายน 
2554  

มส. 7.1-3-6 คําส่ังแต่งตัง้
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ที่  
33/2554 ประจําปี
การศึกษา 2554 ลง
วันที่  10  มิถุนายน  
2554 และคําส่ัง 
(เพิ่มเติม) ที่ 61/2554 
ลงวันที่  25 ตุลาคม 
2554 

มส. 7.1-3-7  
    - ประกาศให้

ทุนอุดหนุนการวิจัย
ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย 

     - ตารางข้อมลูจํานวน
อาจารย์และและที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาวิชาการ (ด้าน
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งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2554/
บันทึกขออนุญาตไป
ราชการ 

 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในสถาบันมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กําหนด
โครงสร้างการบริหารงานทั้งในระดับคณะ  และ
โปรแกรมวิชา เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารและการ
กํากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มีการ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ต่างๆ เช่น มอบหมายอํานาจหน้าที่ ให้รองคณบดี 
ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องต่างๆ ตาม ภาระงานของ
รองคณบดีแต่ละฝ่าย  มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้
ประธานโปรแกรมวิชาในการบริหารงบประมาณและ
การบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร 
การพัฒนานักศึกษา โดยใช้หลักการจัดสรรงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานไปสู่โปรแกรมวิชาโดยอิงตามภารกิจ
เพื่อให้โปรแกรมวิชาสามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ที่ตนเองได้รับอย่างมีอิสระ (มส. 7.1-4-1) 

การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ อาทิเช่น 

1. การเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจ
ร่วมกันในการบริหารงานคณะโดยคณะ มีการประชุม
ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจําปี ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
กรอบในการปฏิบัติงาน (มส. 7.1-4-2) 

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

3. คณะฯ ยึดหลักการกระจายอํานาจในการ
บริหารงาน ตลอดจนการตัดสินใจตามโครงสร้างของ
องค์กรโดยในการพิจารณาความดี ความชอบ (การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน) คณะกรรมการอํานวยการคณะและ
คณะกรรมการบริหารของคณะฯ จะเป็นผู้พิจารณา ผู้ที่
สมควรได้รับการพิจารณาความดี  ความชอบ ของ

มส. 7.1-4-1  
- โครงสร้างการ
บริหารงานในองค์กร 
- บทบาทหน้าทีข่อง
ประธานโปรแกรมวิชา 

    - คําส่ังมหาวิทยาลัย ที่ 
481/2554 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ        
ปี พ.ศ. 2554 
-คําส่ัง/บันทกึ
มอบหมายอํานาจ
หน้าที่ให้รองคณบดี 

มส. 7.1-4-2  
    -คําส่ังมหาวทิยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  
ที่ 335/2554 เรื่อง  
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ “การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีสู่การ
พัฒนามหาวิทยาลัย
เพื่อคุณภาพตาม
มาตรฐาน”, แผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ และเอกสาร
ประกอบการประชุม 
ในวันที่ 17-22 
เมษายน 2554 
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บุคลากรในคณะฯ และนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดําเนินการต่อไป (มส. 7.1-4-4) 

นอกจากน้ัน  คณะฯ มีอํานาจในการกําหนด
คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ 
อาจารย์ประจํา  ลูกจ้างชั่วคราว ของคณะฯ เพื่อให้งาน
การเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดําเนินการคัดเลือก สรร
หาให้ รวมทั้งคณะและโปรแกรมวิชาสามารถพิจารณา
การต่อหรือเลิกสัญญาจ้างของอาจารย์ประจําตาม
สัญญาจ้างและลูกจ้างชั่วคราวท่ีสังกัดหน่วยงาน เพื่อ
นําเสนอข้อมูลให้มหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณา
ต่อไป (มส. 7.1-4-5) 

4. คณะฯ มอบหมายอํานาจในการบริหารงาน 
ส่ังการในงานที่เกี่ยวข้อง  ให้แก่ รองคณบดี (มส. 7.1-
4-6) เช่น การบริหารงานพัสดุ  (การจัดซื้อ - จัดจ้าง) มี
การดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีผู้อนุมัติตามระดับ
ขั้นมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ) 
และเมื่อ ส้ินปีงบประมาณ  มีการประเมินผลการ
ดํ า เ นิ น ง านต าม โ ค ร ง ก า ร  นํ า เ สนอคณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจจัดสรร
งบประมาณให้แก่หน่วยงานในปีถัดไป 

5. คณะฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร  

-  การให้โอกาสแก่บุคลากรในการได้ศึกษาดู
งานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (มส. 7.1-4-7) 

- จัดให้มีการนําเสนอนวัตกรรม (Good 
practice) ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา (มส. 
7.1-4-8) 

6. คณะฯ มีระบบส่ือสาร 2 ทาง เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
เช่น โทรศัพท์ภายในสายตรงของผู้บริหาร และส่ือสาร
ผ่านทางเว็บไซต์คณะฯ (มส.7.1-4-9) 

7. คณะฯ ให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการประเมินภาวะผู้นําตามการ
รับรู้ของบุคลากรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ศึกษาเฉพาะกรณีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (มส. 
7.1-4-10) 

    - คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร ์
 และสังคมศาสตร์     
ที่  55/2553 เรือ่ง 
แต่งตั้ง 
 คณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปี งบประมาณ 
2554 ลงวันที่ 16  
กันยายน 2553 

มส. 7.1-4-3  รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.7.1-1-
5) 

มส. 7.1-4-4 ขอ้มูลการ
พิจารณาเพื่อเล่ือนขั้น
เงินเดอืน 

มส. 7.1-4-5 เอกสาร
กําหนดคุณสมบตัิของ
บุคลากรของ
หน่วยงานและการแจ้ง
ความประสงค์ในการ
ต่อหรอืเลิกสัญญาจ้าง 

มส. 7.1-4-6 คําส่ัง/
บันทึกมอบหมาย
อํานาจหน้าทีข่องรอง
คณบดี 

มส. 7.1-4-7 บนัทึกขอ
อนุญาตไปราชการ 
และคําส่ังไปศึกษาดู
งานต่างประเทศ  

มส. 7.1-4-8 สรุปรายงาน
โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  : 
กิจกรรมนําเสนอผล
การปฏิบัตกิารที่ดี 
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(Good  practice)  
หรือนวตักรรม ระดับ
หน่วยงาน ในวนั
พฤหัสบดทีี่ 31 
พฤษภาคม  2555  
และบันทึกข้อความ
เชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
ในวันที่ 31 พ.ค. 2555

มส. 7.1-4-9 โทรศัพท์
สายตรง และเวบ็ไซต์
คณะ 

มส. 7.1-4-10 รายงาน
การวจิัยภาวะผู้นําตาม
การรับรูข้องบุคลากร
และความพึงพอใจใน
การปฏิบัตงิานของ
บุคลากร ศึกษาเฉพาะ
กรณีคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร/บนัทึก
ข้อความ 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ   

ผู้บริหารมีการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ สาระสําคัญ
ที่ได้รับมาจากที่ประชุมในระดับมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย หรือการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)  ตลอดจนการประชุมเชิง
วิชาการที่หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้นและนําความรู้ที่ได้รับมา
ถ่ายทอดในที่ประชุมคณาจารย์ มีบันทึกแจ้งหรือติด
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คณะกรรมการในระดับคณะฯ 
หรืออาจารย์ในคณะได้ทราบและแนะนําวิธีปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ (มส. 7.1-5-1) 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองโดย ส่งเสริมให้บุคลากรท้ังสายผู้สอนและสาย
สนับสนุนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่
กระทบกับงานประจําที่ทํา (มส. 7.1-5-2) 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม เสนอผลงาน
ทางวิชาการ ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในและ
ต่างประเทศ  เพื่อเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

มส. 7.1-5-1 คําส่ัง/
บันทึกข้อความแจ้ง  

มส. 7.1-5-2  บันทึกขอ
อนุญาตลาศึกษาต่อ  

มส. 7.1-5-3  
- ตารางข้อมูลจาํนวน
อาจารยท์ี่เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อพฒันา
อาจารย์และที่ได้รับ
การฝึกอบรมเพือ่
พัฒนาวิชาการ     
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ประจําปีการศึกษา 
2554/บันทกึขอ
อนุญาตไปราชการ 
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และทักษะตลอดจนพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ที่
เป็นประโยชน์ต่อภารกิจในด้านต่างๆ ของคณะฯ (มส. 
7.1-5-3) 

เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการ
วิจัย โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย (มส. 7.1-5-4) 

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 และด้าน
การพัฒนางาน  จํานวน 16  ผลงาน โดยคณะฯ ได้
ส่งผลงาน 2 ผลงานในการเข้าร่วม คือ 1) คู่มือรายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรสาย
ผู้สอน (อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง) ของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 2) ส่ือการเรียน
การสอนในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  ของอาจารย์
อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา และของอาจารย์เยาว
ลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ด้านการพัฒนางาน การผลิต
ส่ือด้านศิลปและวัฒนธรรม “ระบําชากังราว” ส่งใน
นามสํานักศิลปและวัฒนธรรม และนําเสนอเป็น
โปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 
17-22 เมษายน 2554 ณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(มส. 7.1-5-5)  

 โดยในส่วนคู่มือรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์ประจํา
ตามสัญญาจ้าง) ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์นั้น คณะได้มีการนํามาปรับปรุง ตรวจสอบ
ความถูกต้อง โดยนําเสนอรองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย ช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ประจําตาม

     - ตารางข้อมูลจํานวน
อาจารย์และและที่
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาวิชาการ(ด้าน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ประจํา  
ปีการศึกษา 2554/
บันทึกขออนุญาตไป
ราชการ 
- เอกสารไปศึกษา     
ดูงานที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและ
ไต้หวัน 
- คําส่ังไปราชการ 

มส. 7.1-5-4 บนัทึกเชญิ
และแฟ้มเอกสาร
ประกอบการประชุม 
ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญตามกรอบ
มาตรฐานTQF  

     - บันทกึข้อความและ
สรุปโครงการจัดการ
ความรู้ ในวันพธุที่ 21 
ธันวาคม 2554 

มส. 7.1-5-5 สรุปรายงาน
โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  : 
กิจกรรมนําเสนอผล
การปฏิบัตกิารที่ดี 
(Good  practice)  
หรือนวตักรรม ระดับ
หน่วยงาน ในวนัพุธที่ 
30  มีนาคม  2554   

มส. 7.1-5-6 บันทึก
ข้อความ 
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สัญญาจ้าง (มส. 7.1-5-6) โดยคณะได้นําแบบประเมิน
ฉบับปรับปรุงดังกล่าวนํามาใช้ประเมินอาจารย์ประจํา
ต า ม สั ญญ า จ้ า ง  ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ไ ป  ทั้ ง นี้ 
ในปีงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน) และประจําปี
งบประมาณ 2555 (รอบ 6 เดือน) ได้มอบหมายให้รอง
คณบดีทั้ง 4 ฝ่าย มีส่วนร่วมเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง (มส. 
7.1-5-7) 

1.2 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติการ
ที่ดี (Good  practice) หรือนวัตกรรม  (Innovation)  
ระดับหน่วยงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 
2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
(หลังเก่า) หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานมา
ทั้งส้ิน 22 ผลงาน โดยคณะฯ ได้ส่งผลงาน 2 ผลงานใน
การเข้าร่วม คือ 1) โครงการพัฒนาครูด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ประเด็นแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของชุมชนหนองป้ิงไก ่ 
ตําบลนาบ่อคํา  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร ของ
อาจารย์โอกาม่า  จ่าแกะ และคณะร่วมกับคณาจารย์
คณะครุศาสตร์ และ 2) ระบําชากังราวสู่สินค้าที่ระลึก
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ของ
อาจารย์อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ด้านการ
พัฒนางานจากหลักสูตรระบําชากังราวสู่ผลิตภัณฑ์ 
ตุ๊กตาระบําชากังราว เพื่อเป็นสินค้าที่ระลึก “ระบําชา
กังราว” ส่งในนามสํานักศิลปและวัฒนธรรม (มส. 7.1-
5-8)  

มส. 7.1-5-7 บันทึก
ข้อความมอบหมาย
งาน 

มส. 7.1-5-8 สรุปรายงาน
โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  : 
กิจกรรมนําเสนอผล
การปฏิบัตกิารที่ดี 
(Good  practice)  
หรือนวตักรรม ระดับ
หน่วยงาน ในวนั
พฤหัสบดทีี่ 31 
พฤษภาคม  2555  
(เอกสารเดยีวกนักบั 
มส. 7.1-4-8) 

 

 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยคํานึงถงึ
ประโยชน์ของสถาบันและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหาร (คณบดี และรองคณบดี) บริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย  รวมทั้ ง ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย  ได้
ครบถ้วนทั้ง 10 หลัก ดังนี้ (มส.7.1-6-1, มส.7.1-6-2) 

1. หลักประสิทธิผล   
2. หลักประสิทธิภาพ   
3. หลักการตอบสนอง   
4. หลักภาระรับผิดชอบ   
5. หลักความโปร่งใส   
6. หลักการมีส่วนร่วม   
7. หลักการกระจายอํานาจ   

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

    (ผลการประเมิน 
“ภาวะผู้นําตามการ
รับรูข้องบุคลากรและ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร  ศึกษา
เฉพาะกรณี : คณะ
มนุษยศาสตร์และ
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8. หลักนิติธรรม   
9. หลักความเสมอภาค   
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ   
โดยในด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมมา 

ภิบาล 10 ด้าน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.14) 
รายละเอียดข้างต้นปรากฏตามเอกสารประกอบการ
รายงานผลการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 10
หลัก 

สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร”) 

มส. 7.1-6-2 บนัทึก
ข้อความ 

 7 สภาสถาบันประเมินผลการ
บริหารงานของสถาบันและ
ผู้บริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรงุการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

คณะก ร รมก า ร  ติ ด ต าม  ต ร ว จสอบและ
ประเมินผลงานของคณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1 .  การประเมินผลการปฏิบัติ งานตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหารปีการศึกษา 2553 (ตามตัวบ่งชี้ที่ 13 
ของสมศ.) ในวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2554 ซึ่งประเมินใน
ประเด็นสําคัญ 3 เรื่อง คือ ด้านคุณภาพการบริหารงาน
ตามนโยบายของสภาสถา บันอุ ดม ศึกษา  ด้ าน
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการประจําปี และด้าน
ความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 
คะแนน ทั้งนี้ คณะได้นําผลการประเมินมาเป็นแนว
ปฏิบัติในการทํางานต่อในรอบปีการศึกษา 2554 (มส. 
7.1-7-1) 

2. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
คณะ โดยคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เข้า
ตรวจการปฏิบัติงานของปีการศึกษา 2554 และตรวจ
การนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 
(พ.ศ. 2552-2553) ในวันที่ 19  มิถุนายน 2555 โดยมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ในตรวจการ
ประเมินครั้งนี้ ผู้บริหารได้นําข้อเสนอแนะและข้อควร
ปรับปรุงจากการประเมินในที่ผ่านมา มาพัฒนาการ
บริหารงานต่างๆ ในคณะ และจะนําผลการประเมินใน
ครั้งน้ีมาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการในปีการศึกษาต่อไป (มส. 7.1-7-2, 
มส. 7.1-7-3, มส. 7.1-7-4)  

มส. 7.1-7-1 ผลการ
ประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 13 
(สมศ.) ตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บรหิาร  

มส. 7.1-7-2 รายงานผล
การดําเนินงานเพื่อรับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บรหิาร
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2554 ตาม 
พรบ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
พ.ศ. 2547 

มส. 7.1-7-3 ผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก สถาบัน  

มส. 7.1-7-4 บนัทึก
ข้อความแจง้
ข้อเสนอแนะและข้อ
ควรปรับปรุงจากการ
ประเมินของ
คณะกรรมการ 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ คะแนน 5   7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

….. ข้อ ….. ข้อ คะแนน …..  

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. จดัใหม้ีการประเมินตนเองตามบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการประจําคณะฯ  

3. มีการดําเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร 
4. มีนโยบายให้ความสําคัญและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรทกุปีงบประมาณ  
5. ได้นําความคิดเห็นของบุคคลภายนอกรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาดําเนินการอย่างเป็นรปูธรรม 
6. มีระบบการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ชดัเจน 
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 มี ก า ร กํ า ห น ดป ร ะ เ ด็ น
ความรู้และเป้าหมายของ
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ข อ ง ส ถ า บั น อ ย่ า ง น้ อ ย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดําเนินการ
จัดทําแผนการจัดการความรู้  โดยกําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กําหนดขอบเขต
การจัดการความรู้ คือ แผนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพการ
สอนและการวิจัยในชั้นเรียน 

 มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการจัดการความรู้
(Knowledge Management) ตามคําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 043/2554 ลงวันที่ 
30 กรกฎาคม พ.ศ.2554 (มส. 7.2-1-1) ก่อนทํา
แผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา พ.ศ.2554 มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อระบุประเด็น
ให้ครอบคลุมด้านการผลิตบัณฑิต และด้านงานวิจัย 
จากน้ันคณะฯ ได้จัดการประชุมวางแผนการจัดการ
ความรู้ (KM Action Plan) การจัดการเรียนการสอนที่
เน้น ผู้ เรียนเป็นสําคัญ  และงานวิจัย  วันพุธที่  19 
สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง
ปร ะชุ มพิ กุ ล  ( 3 2 08 )  คณะม นุษยศาสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (มส. 7.2-1-2) 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ร่วมจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ เรื่อง  การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพ
การสอนและการวิจัยในชั้นเรียน (มส. 7.2-1-3) มีการ
เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อทบทวนกิจกรรมตาม
แผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2554 และเตรียม
ความพร้อมในการจัดเวทีแลกเปล่ียนความรู้การวัดและ
การประเมินผล และงานวิจัยในชั้นเรียนในวันที่ 14 
ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมพิกุล (3208) (มส. 
7.2-1-4) 

 

มส. 7.2-1-1            
คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่043 
/ 2554 เรื่องแต่งตัง้
คณะกรรมการ        
การจดัการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 
ประจําปีการศึกษา 
2554 

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

มส .  7.2-1-3 แผนการ
จัดการความรู้  เรื่อง 
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สํ า คั ญ  ป ร ะ จํ า ปี
การศึกษา 2554 

มส. 7.2-1-4 บันทึก
ข้อความเชิญประชุม 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 กําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรูท้ี่กําหนด      
ในข้อ 1 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดําเนินการ 
ดังนี้ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ระบุกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแผนการจัดการความรู้ 
คือ กลุ่มอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสอนเป็นหลัก สําหรับข้าราชการ
เป็นไปตามความสมัครใจ จํานวนทั้งส้ิน 60 คน (มส. 
7.2-2-1) 

มีการสร้างและการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงในแต่ละกระบวนงานได้จัดกิจกรรมเพื่อ
เป็นการสร้างและแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนงาน  โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อ
สนับสนุนการสร้างส่ือการเรียนการสอนด้วย“Moodle” 
ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 7.2-2-2) จัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ  (TQF)  ในวันพุธที่  13 
มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (มส. 7.2-2-3) 

มีการพัฒนาระบบฐานความรู้ และจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยการจัดประชุม
ชี้แจงนโยบายการจัดการความรู้ด้านเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ มคอ.3 เพื่อเป็นการซักซ้อมความ
เข้าใจให้กับคณาจารย์ภายในคณะ มีการจัดเก็บรวบรวม 
มคอ.3 และ มคอ.5 ในปีการศึกษา2554 (มส. 7.2-2-
4) - (มส. 7.2-2-6) 

มส. 7.2-2-1 แผนการ
จัดการความรู ้

มส. 7.2-2-2  รายงานผล
การอบรม เรื่อง การ
สร้างส่ือการเรียนการ
สอน ด้วย 
“Moodle” 

มส. 7.2-2-3 รายงานผล
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สําคัญตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

มส. 7.2-2-4  แฟ้ม
รวบรวม
รายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในภาคการศึกษาที่ 
1/2554  

มส. 7.2-2-5  แฟ้ม
รวบรวม
รายละเอียดของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในภาคการศึกษาที่ 
2/2554  

มส. 7.2-2-6 บนัทึก
ข้อความ 

 3 มีการแบ่งปันและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ความรู ้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit  
knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ทีก่ําหนดในขอ้ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีก่ําหนด 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเชิญ
บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอด
ความรู้ ร่วมแลกเปล่ียนความรู้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้
ได้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งภายในคณะ ภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 

มส. 7.2-3-1 รายงาน
สรุปผลโครงการ
จัดการความรู้  “การ
วัดและประเมินผล
การเรียนรู”้ 

มส. 7.2-3-2 รายงาน
สรุปผลโครงการ
จัดการความรู้ “การ
วิจัยในชั้นเรียน” 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

      การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
     - มีการจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยเชิญบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
มาถ่ายทอดความรู้ร่วมแลกเปล่ียนความรู้ รวมทั้งให้
แนวปฏิบัติที่ดี  ทั้งภายในคณะ ภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการเสวนา
วิชาการและนําเสนอองค์ความรู้การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ “การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้” (มส. 7.2-3-1) และการวิจัยในช้ันเรียน 
(มส. 7.2-3-2) เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้อง 
3208 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ที่กําหนด 
     มีการสรุปเป็นองค์ความรู้การจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ นําเสนอ
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของคณะ  เพื่อการเข้าถึงความรู้ โดย
การจัดทําฐานข้อมูลในการจัดการความรู้ออกเผยแพร่
ในช่องทางที่หลากหลายที่กล่าวมาซ่ึงผู้ที่มีความสนใจ
สามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวก 
     1. คณาจารย์ในคณะสามารถเข้าถึงความรู้  ใน
ประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ
งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น โดยสืบค้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ 
(มส. 7.2-3-3) 
     2. คณะฯ ได้จัดทําห้องสนทนาวิชาการ เพื่อ
สนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะสามารถเข้าถึงความรู้ใน
ประเด็นการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 1 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ข้างห้อง
สํ านั ก ง านคณบดี )  โ ด ยคณาจ า ร ย์ ส าม า รถ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 เครื่อง เพื่อค้นคว้าข้อมูลผ่าน
ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ และค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ 
ตํารา วารสารทางวิชาการ เป็นต้น  (มส. 7.2-3-4) 

การเผยแพร่นวัตกรรม /แนวปฏิบัติที่ดี 
1. คณะฯ ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยสํานัก

ประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1.1 โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติการ
ที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน  
ใ น วั นที่  3 1  พฤษภาคม  2 5 55  ณ  หอประชุ ม

มส. 7.2-3-3 เว็บไซต์
เผยแพร่รายงานการ
วิจัยในชั้นเรียน และ
รายงานวิจัยพฒันา
ท้องถิ่น  

 มส. 7.2-3-4 ภาพถ่าย
ห้องสนทนาวิชาการ 

มส. 7.2-3-5 เอกสาร
ประกอบการนําเสนอ
โครงการการจัดการ
ความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  : กจิกรรม
นําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good  
practice) หรือ
นวัตกรรม ระดบั
หน่วยงาน ในวนัที่ 
31 พฤษภาคม2555  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานมาทั้งส้ิน 28 ผลงาน โดย
คณะฯ ได้ ส่งผลงาน 2 ชิ้น ในการเข้าร่วมคือ  

    1. )  ระบําชากังราวสู่สินค้าที่ ระลึกเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ของอาจารย์
เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 

    2.) โครงการวิจัยพัฒนาครูของครูด้วย  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นแนวทางการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ
ชุมชนหนองป้ิงไก่ ของอาจารย์โอกามา  จ่าแกะ (มส. 
7.2-3-5)  

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรูท้ี่กําหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยูใ่นตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อกัษร (explicit 
knowledge) 
 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการรวบรวม
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย คือ การ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งมี
เป้าหมายพัฒนาศักยภาพการสอนและการวิจัยในช้ัน
เรียน               ของคณะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (มส. 
7.2-4-1) และ (มส. 7.2-4-2) 

การเรียนรู้การยกย่องชมเชย ผลการเรียนรู้ โดย
การให้รางวัลผู้ที่ทําการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และมอบเกียรติ
บัตรให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2554 
(มส. 7.2-4-3) และยกย่องมอบเกียรติบัตรให้อาจารย์ที่
มีผลการปฏิบัติการที่ดี (Good practice) หรือ
นวัตกรรม ระดับหน่วยงาน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
(มส. 7.2-4-4) 

มีการรวบรวมความรู้จากการจัดการความรู้การ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมา เป็นลาย ลักษณ์อั กษร  (explicit 
knowledge) เช่น      

1. ระบําชากังราวสู่สินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดกําแพงเพชร ของอาจารย์เยาวลักษณ์  
ใจวิสุทธิ์หรรษา                    

2. โครงการวิจัยพัฒนาครูของครูด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประเด็นแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของชุมชนหนองป้ิงไก่  
ของอาจารย์โอกามา  จ่าแกะ (มส.7.2-4-5) และ
ตั วอย่ า ง โครงการวิ จั ย ใน ช้ัน เรี ยนที่ นํ า เสนอขอ

มส. 7.2-4-1             
รูปเล่มความรูก้ารวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ และรูปเล่ม
ความรู้การวิจัยในช้ัน
เรียน 

มส. 7.2-4-2              
เว็บไซต์
http://huso.kpru.ac
.th 

มส. 7.2-4-3              
เกียรติบัตรสําหรับ
นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย 

มส. 7.2-4-4               
เกียรติบัตรสําหรับ
อาจารยท์ี่มีผลงาน
การปฏิบัตกิารที่ดี 
(Good practice) 
หรือนวตักรรม ระดับ
หน่วยงาน  

มส. 7.2-4-5             
เว็บไซต์
http://huso.kpru.ac
.th 

มส. 7.2-4-6             
รูปเล่มรายงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 
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งบประมาณในการดําเนินงาน ดังนี้ 
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกล่ินจันทร์ เรื่อง 
การแก้ปัญหานักศึกษาไม่ตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยการตรวจผลงานเป็นรายบุคคล 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล เรื่อง 
การสอนโดยใช้ผังความคิด (Mind Map) ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสารสนเทศท้องถิ่น   
     3. นางสาวโอกามา  จ่าแกะ เรื่อง ผลการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร” 
     4. นายจําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ เรื่อง “ผลจากการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาจริยธรรมกับมนุษย์ : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร” 
     5. นางสาวชุตินธร  ฉิมสุข เรื่อง เทคนิคการใช้
อักษรภาพส่งเสริมทักษะการจําอักษรจีน (หมวด
ร่างกาย) ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
     6. นายบัญชา วัฒนาทัศนีย์ เรื่องแบบฝึกลําดับขีด  
คัดตัวอักษรจีน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียน
ตัวอักษรจีนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1” 
     7. นางสาวตรรกพร  สุขเกษม เรื่อง การพัฒนา
พฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการแสดง
บทบาทสมมติ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 
2/2554  ในบทเรียนเรื่อง  การกําหนดนโยบาย
สาธารณะ (มส.7.2-4-6) 

มส. 7.2-4-7               
ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เรือ่ง  
รายช่ือผู้ไดร้ับ
ทุนอุดหนุนวิจัยในช้ัน
เรียนจากเงินนอก
งบประมาณของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2555 

 5 มีการนําความรู้ที่ได้จากการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น ปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) และจาก
ความรู้ ทักษะของผู้มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง
(tacitknowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ใน

จากการจัดทําแผนการจัดการความรู้ เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในปี
การศึกษา 2554 และการจัดการความรู้ เรื่ององค์
ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คณะฯ ได้
ดําเนินการประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย (มส. 7.2-
5-1) 

มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยปรับแผนการจัดการเรียนรู้ หรือ  

มส. 7.2-5-1            
สรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จแผนการ
จัดการความรู้ 2554 

มส. 7.2-5-2   แผนการ
สอน มคอ.3 

มส. 7.2-5-3               
ผลการประกาศ
โครงการวิจัยร่วมเชิง
บูรณาการ 
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การปฏิบัติงานจริง มคอ.3 (มส. 7.2 -5-2) ส่วนการวิจัยในช้ันเรียน ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการอุดศึกษา มีโครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา  ส่ง โครงการวิจัยข้อเสนอ
โครงการวิจัย ผ่าน จํานวน 2 กลุ่มเรื่อง คือ 1) โครงการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ อาจารย์จําเนียนน้อย  
สิงหะรักษ์ ดร.วิทยา  คามุณี และดร.พิษณุ  บุญนิยม  
2) โครงการวิจัยพัฒนาครูด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 
อาจารย์โอกามา จ่าแกะ (มส. 7.2 -5-3) 

นอกจากน้ี คณะฯ ยังได้จัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญประจําปีการศึกษา 2555 โดยถือให้เป็น
กระบวนงานปกติซึ่ งต้องจัดทํ า เ ป็นประจํ าทุกปี
การศึกษาอีกด้วย (มส. 7.2 -5-4) 

มส. 7.2-5-4             
แผนการจัดการ
ความรู้ เรือ่ง การ
จัดการความรูก้าร
เรียนการสอนทีเ่น้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ประจําปีการศึกษา 
2555  

 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

…..ข้อ ….ข้อ คะแนน …..  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวโอกามา จ่าแกะ 

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081- 9083180 

E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   okama24@hotmail.co.th 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - มีการจดัแผนการจัดการความรู้และจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทกุปี 
 - มีผลงานการปฏิบัติการที่ดี (Good practice) หรือนวตักรรม ระดับหน่วยงาน 
 
 จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนระบบสารสนเทศ 
(information system 
plan) 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้แผนระบบ
สารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรของคณะฯ 
ได้มี ส่วนร่ วมในเ ป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (มส .  7.3-1-1)  โดย
บุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมประชุมจัดทําแผนพัฒนา
ระบบสา รสน เทศฯ  ร่ ว มกั บหน่ ว ย ง านภาย ใน
มหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการกําหนด
ระบบสารสนเทศที่จะนํามาใช้ในการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจ (มส. 7.3-1-2) 

มส. 7.3-1-1 คําส่ัง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ (อ้างองิมา
จาก มหาวทิยาลัย) 

มส.7.3-1-2 แผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบรหิารและ
การตดัสินใจ 
(อ้างอิงมาจาก 
มหาวิทยาลัย) 

 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกจิของสถาบัน 
โดยอย่างน้อยตอ้ง
ครอบคลุมการจัดการเรยีน
การสอน การวจิัย การ
บริหารจัดการ และการเงิน 
และสามารถนําไปใช้ใน
การดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นําผลการ
ประชุมการจัดทําแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ไป
พัฒนาระบบสารสนเทศฯ โดยครอบคลุม  การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 
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 

มส. 7.3-2-1 
http://huso. 
kpru.ac.th 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

- บุคลากร 
- สารสนเทศบุคลากรเกษียณตามระยะเวลา 
- การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
- การมา ลา ขาดราชการ 
- การพัฒนาบุคลากร 
- แผนงาน/ โครงการ 
- การประเมินความพึงพอใจของระบบ 

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

 3 มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยจัดทําแบบประเมินสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ ของทุกระบบ 
สารสนเทศ ทั้ง 4 ระบบ ประกอบด้วย การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน ใน
รูปแบบเว็บไซต์ โดยมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ประเมิน
ความพึงพอใจของการใช้ระบบสารสนเทศฯ ทุกครั้ง 
(มส. 7.3-3-1) 

มส. 7.3-3-1 
http://202.29. 
15.30/fishuso/in
dex.php 

 4 มีการนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําผลการ
ประเมินในแต่ละด้าน ทั้ง 4 ระบบ ประกอบด้วย การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และ
การเงิน  (มส. 7.3-4-1) 

และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ของคณะ ดังนี้ (มส. 7.3-4-2) 

1. ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
2. เพิ่มส่งทางการติดต่อกับผู้ดูแลระบบ 
 

มส. 7.3-4-1 ผลการ
ประเมินสารสนเทศ
และข้อเสนอแนะ 
(http:// 
202.29.15.30/ 
fishuso/index.ph
p) 

มส. 7.3-4-2 หน้า
เว็บไซต์ทีก่่อนและ
หลังการปรับปรงุ
ตามข้อเสนอแนะ 

 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้องตามที่
กําหนด 

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

มส. 7.3-5-1 หน้าจอผล
การจดัส่งขอ้มูล
ผ่านระบบ CHE 
QA online 
(อ้างอิงมาจาก 
มหาวิทยาลัย) 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

…..ข้อ …..ข้อ คะแนน ….  

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 การ
สอน  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 
กรรมการหรอืคณะทํางาน
บริหารความเส่ียง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนทีร่ับผิดชอบพันธ
กิจหลักของสถาบันร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

คณะม นุษ ยศ าสต ร์ แ ล ะสั ง คมศ า สต ร์ ไ ด้
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(มส. 7.4-1-1) เพื่อรับผิดชอบดําเนินการในการ
วิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยมี
ผู้บริหารของคณะฯ และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจ
ห ลั กขอ งคณะฯ  ร่ ว ม เป็ นคณะกรรมการและ
คณะทํางาน ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และ
คณาจารย์ภายในคณะ โดยผู้บริหารของคณะฯ มี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและแนวทางใน
การบริหารความเส่ียง ตามกรอบคู่มือการจัดการความ
เส่ียงของมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ประจําปี 
พ.ศ. 2554  

มส. 7.4-1-1 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ 
041/2554 เรื่อง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินการวิเคราะห์
และจัดทําแผน
บริหารความเส่ียง 

 2 มีการวเิคราะหแ์ละระบุ
ความเส่ียง และปัจจัยที่
ก่อให้เกดิความเส่ียงอย่าง
น้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน จากตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 1)ความเส่ียงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที)่ 2) ความ
เส่ียงด้านยทุธศาสตร์ 
หรือกลยุทธข์องสถาบัน    
3) ความเส่ียงดา้น
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ 4) 
ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติงาน เชน่ ความ
เส่ียงของกระบวนการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดย
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ได้ดําเนินการจัด
ประชุมระดมความคิดร่วมกับผู้บริหารและบุคลากร
ภายในคณะฯ เพื่อวิ เคราะห์ ประเมิน และจัดทํา
แผนการจัดการความเส่ียง รวมทั้งมอบหมายความ
รับผิดชอบในการดําเนินการ ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 
2554 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
(มส. 7.4-2-1) โดยพบว่าคณะฯ มีความเส่ียงใน 3 
ประเด็นคือ 

1. ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

2. ความเส่ียงด้านนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
3. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 

มส. 7.4-2-1 รายงานสรุป
กิจกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

บริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจยั 
ระบบงาน ระบบประกัน
คุณภาพ 5) ความเส่ียง
ด้านบุคลากรและความ
เส่ียงด้านธรรมาภิบาล
โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร  
6) ความเส่ียงจาก
เหตุการณ์ภายนอก 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียง
และจัดลําดับความเส่ียงที่
ได้จากการวเิคราะห์ในข้อ 
2 

จากการประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผู้บริหาร และ
บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดทําแผนการจัดการความเส่ียง รวมทั้งมอบหมาย
ความรับผิดในการดําเนินการ ในวันที่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ สามารถประเมินและจัดอันดับความ
เส่ียงของคณะฯ (มส. 7.4-3-1) ได้ดังนี้ 

1. อันดับที่ 1 ขาดการให้ข้อมูล/ขั้นตอนการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ที่สอดคล้องตามตัวบ่งช้ีของ
คณะ ที่ไม่ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทําตํารา หรือ
เอกสารประกอบการสอน ซึ่งมีความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ขอตําแหน่ง (ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน) คะแนนความเส่ียง (Risk Priority 
Number, RPN) เท่ากับ 54 คะแนน 

1. อันดับที่ 2 นักศึกษาผิดกฎระเบียบ ขาดวินัย 
ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
คณะ และมหาวิทยาลัย (ความเส่ียงด้านบุคลากร และ
ด้านทรัพยากร) คะแนนความเส่ียง (Risk Priority 
Number, RPN) เท่ากับ 48 คะแนน 

4. อันดับที่ 3 ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
บริหารหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องตามตัวบ่งช้ีของคณะ 
โดยกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเป็นไปตาม
กรอบตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2552 
(ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน) (Risk Priority 
Number, RPN) เท่ากับ 36 คะแนน 

มส. 7.4-3-1 รายงานสรุป
กิจกรรมการความ
เส่ียง คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกนั
กับมส. 7.4-2-1) 

 4 มีการจดัทําแผนบริหาร
ความเส่ียงที่มรีะดับความ

จากการประชุมระดมความคิดร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ผู้บริหาร และ

มส. 7.4-4-1 แผนบริหาร
ความเส่ียงของคณะ
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เส่ียงสูง และดําเนินการ
ตามแผน 

บุคลากรภายในคณะฯ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และ
จัดทําแผนการจัดการความเส่ียง รวมทั้งมอบหมาย
ความรับผิดชอบในการดําเนินการ  ในวันที่  10 
สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ที่ประชุมได้ร่วมกันกําหนดกิจกรรม 
และจัดทําแผน/กิจกรรมการจัดการความเส่ียง (มส. 
7.4-4-1) ตามประเด็นความเส่ียงที่สําคัญดังนี้ 

1. กิจกรรมการให้ความรู้ในการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ รับผิดชอบโดย อาจารย์โอกามา จ่าแกะ มี
ระยะเวลาดําเนินการ 65 วันทําการ ระหว่างวันที่ 19 
สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เพื่อ
ตอบสนองประเด็นความเส่ียงอันดับที่ 1 ขาดการให้
ข้อมูล/ขั้นตอนการขอตําแหน่ งทางวิชาการ  ที่
สอดคล้องตามตัวบ่งช้ีของคณะ ที่ไม่ทราบเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการจัดทําตํารา หรือเอกสารประกอบการสอน 
ซึ่งมีความเส่ียงเกี่ยวกับการขอตําแหน่ง (Risk Priority 
Number, RPN) เท่ากับ 54 คะแนน 

2. กิจกรรม Mr. and Miss Uniform รับผิดชอบ
โดย ดร.นิศากร ประคองชาติ มีระยะเวลาดําเนินการ 
165 วันทําการ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2554 ถึง 
วันที่ 19 มีนาคม 2555 เพื่อตอบสนองประเด็นความ
เส่ียงอันดับที่ 2  นักศึกษาผิดกฎระเบียบ ขาดวินัย 
ตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
คณะ และมหาวิทยาลัย (Risk Priority Number, 
RPN) เท่ากับ 48 คะแนน 

3. กิจกรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการ
บริหารหลักสูตร (เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ) รับผิดชอบ
โดย  อาจาร ย์พัจนภา  เพชรรั ตน์  มี ระยะ เวลา
ดําเนินการ 61 วันทําการ ระหว่าง วันที่ 15 สิงหาคม 
2554 ถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2554 เพื่อตอบสนองต่อ
ประเด็นความเส่ียงอันดับที่ 3 ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการบริหารหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องตามตัวบ่งชี้
ของคณะ โดยกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ร อ บ ต า ม ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา 2552 (Risk Priority Number, 
RPN) เท่ากับ 36 คะแนน 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ประจําปี 2554 

 5 มีการตดิตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะฯ ได้
ดําเนินการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ 
ภายในแผนการจัดการความเสี่ยงของคณะฯ เพื่อ

 มส. 7.4-5-1 รายงาน
ความก้าวหน้าการ
จัดการความเส่ียง
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สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

รายงานคณบดีคณะฯ จํานวน 3 ครั้ง (มส. 7.4-5-1) 
ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 
ความก้าวหน้าโดยภาพรวมร้อยละ 51มีบาง
กิจกรรมล่าช้ากว่าแผนงานที่กําหนดไว้ 

 ครั้งที่ 2  วันที่ 16 มกราคม 2555 ความก้าวหน้า
โดยภาพรวมร้อยละ 65 ทุกกิจกรรมเป็นไป
ตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

 ครั้งที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 
ความก้าวหน้าโดยภาพรวมร้อยละ 100 ทุก
กิจกรรมเป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
ของคณะฯ ได้นําเสนอแผนการจัดการความเส่ียงพร้อม
ผลการดําเนินงานเข้าที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ 
เพื่อขอข้อเสนอแนะจากกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2555 (มส. 7.4-5-2) ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะที่สําคัญดังนี้  

1. กิจกรรมการจัดการความรู้ในกระบวนการ
บริหารหลักสูตร (เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ) ควรจะ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะอาจมีการรับบุคลากร
ใหม่ๆ เข้ามาเพิ่ม 

2. ควรนําแผนบริหารความเ ส่ียงเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

มส. 7.4-5-2 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจาํคณะ วันที่ 
31พฤษภาคม 2555 

 6 มีการนําผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความ
เส่ียงในรอบปถีดัไป  

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะได้ร่วมดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้ 

1. ประเด็นการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ใน
กระบวนการบริหารหลักสูตร (เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ) 
อย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบ โดยอาจารย์พัจนภา เพชร
รัตน์ มีกําหนดจัดกิจกรรมอีกครั้งในวันที่ 13 มิถุนายน 
2555 (มส. 7.4-6-1) 

2. ประเด็นการนําแผนบริหารความเส่ียงเสนอ
ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร ร ะดั บ สู ง ข อ งมห า วิ ท ย า ลั ย  และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ (มส. 7.4-6-2) และคณะฯ 
ได้นําเสนอแผนบริหารความเส่ียงต่อมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 (มส. 7.4-6-3) 

มส. 7.4-6-1 บันทึก
ข้อความอนุญาตจัด
กิจกรรม 

มส. 7.4-6-2 
http://huso. 
kpru.ac.th 

มส. 7.4-6-3 บนัทึก
ข้อความเรื่อง 
นําเสนอแผนบริหาร
ความเส่ียง ประจําปี
งบประมาณ 2554 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

 6 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

 .... ข้อ .... ข้อ  คะแนน ….  

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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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน :  ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) 
ผลการดําเนินงาน   
 เนื่องจากไม่มีการประเมินในระดับคณะ  ประเมินในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 
หลักฐาน  
 - 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ค่าคะแนน..... ค่าคะแนน..... คะแนน.....  ค่าคะแนน..... 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ค่าคะแนน..... ค่าคะแนน..... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

 

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

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่13   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลพัธ ์
นํ้าหนัก : ร้อยละ 5  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง  (คะแนนเต็ม 5) 

 
ผลการดําเน ินงาน 
 ปีการศึกษา  2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีผลการประเมินการดําเนินงานของผู้บริหารที่ประเมินโดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง = ร้อยละ  89.80  คิดเป็น  4.49 คะแนน  
 
หลักฐาน  
มส. 13-0-1 รายงานผลการดําเนินงานเพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ

มนุษยศาสตร์มกีารศึกษา 2554  ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  พ.ศ. 2547  
มส. 13-0-2 ผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน  นการปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ค่าคะแนน 4.50 ค่าคะแนน 5.00 คะแนน  4.49  ค่าคะแนน 4.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ค่าคะแนน... ค่าคะแนน... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวสมลักษณ์ วิริยจาร ี

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท ์:  083-9555925 
E-mail : phikulthong_s@yahoo.com E-mail : somlak_45272440@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย  กําหนดยุทธศาสตร์  ทิศทาง  และ
นโยบาย ทําพันธกิจครบตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี  กํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปี  ประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติงานประจําปี และมีการดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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องค์ประกอบที ่8   การเงินและงบประมาณ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 6 ข้อ 
 

มีการดําเนินการ 7 ข้อ

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจําปี พ.ศ. 2554 (มส. 8.1-1-1) ซึ่งได้
ทําการวิ เคราะห์แผนการขอตั้ งงบประมาณ  และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(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) 
โดยมีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน/โครงการ เพื่อรองรับเงิน
นอกงบประมาณ ทั้งประเภท บ .กศ . และ กศ .บป . 
งบประมาณแผ่นดิน  ตามแบบฟอร์มโครงการจะ
กําหนดให้ระบุประเภทของงาน/โครงการให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ (มส. 8.1-1-5, มส. 
8.1-1-6, มส. 8.1-1-7)โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีพันธกิจหลัก 5 พันธกิจ 

       
 
 
 
 
 
 

มส. 8.1-1-1  แผนกล
ยุทธท์างการเงนิ  
คณะมนุษยศาสตร์ 
ประจําปี พ.ศ.  
2554 

มส. 8.1-1-2  แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
งบประมาณ   
พ.ศ.  2554 

มส. 8.1-1-3 แผน
ยุทธศาสตร์ สู่การ
ปฏิบัติ พ.ศ. 2552 - 
2555 

มส. 8.1-1-4  แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 - 2555  

มส. 8.1-1-5 คู่มือจัดทํา
คําขอตั้งงบประมาณ
แผนปฏิบัติงาน/
โครงการ 

มส. 8.1-1-6 โครงการ
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2554 

มส. 8.1-1-7  โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

 2 มีแนวทางจดัหาทรัพยากร
ทางด้านการเงนิ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรที่

มส. 8.1-2-1 โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

หลักเกณฑ์การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธภิาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

เป็นระบบและการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยในแต่ละปีงบประมาณ คณะฯ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
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 ที่มีรายวิชาที่มีการปฏิบัติ 
จะได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึก  จํานวน  ร้อย
ละ 80  ของค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ซึ่งแต่ละโปรแกรม
วิชาจะบริหารจัดการเงินงบประมาณค่าวัสดุเพื่อจัดซื้อ/
จัดหาอุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอนเพ่ือใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ (มส. 8.1-2-4) 

ในส่วนของการวางแผนการใ ช้ เงินและการ
ตรวจสอบการใช้เงินนั้น แต่ละโครงการได้กําหนด
แผนการใช้จ่าย ว่าแต่ละกิจกรรมจะต้องดําเนินการและ
เบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสใด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
กําหนดให้คณะฯ รายงานการใช้งบประมาณเป็นรายไตร
มาส  และรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการ
ประจําปีงบประมาณ ในรอบ 6  เดือน และ 12 เดือน 
(มส. 8.1-2-5, มส. 8.1-2-6, มส. 8.1-2-7) และมีการ
ตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงินกับระบบบัญชี 3 มิติ 
(มส. 8.1-2-8) 

พ.ศ.2554 (เอกสาร 
เดียวกันกับ มส. 8.1-
1-6) 

มส. 8.1-2-2 โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ  
มส. 8.1-1-7) 

มส. 8.1-2-3 บันทึก
ข้อความ 
และสัญญาความ
ร่วมมือ  
กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

มส. 8.1-2-4  บันทึก
ข้อความไดร้ับจดัสรร
งบประมาณเป็นค่า
วัสดุฝึก 

มส. 8.1-2-5  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
2554 รอบ 6 เดือน 

มส. 8.1-2-6  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 รอบ 12 
เดือน 

มส. 8.1-2-7 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 รอบ 6 
เดือน 

มส. 8.1-2-8  ระบบบัญช ี
3 มิต ิGFMIS 

 3 มีงบประมาณประจําปีที่
สอดคล้องกับแผนปฎิบัติ

ในแต่ละปีงบประมาณ คณะฯ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยา ลัย  ซึ่ งสอดคล้องกับ

มส. 8.1-3-1  โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 
 

แผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร ตามโครงการ/ กิจกรรมที่เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย (มส. 8.1-3-1, มส. 8.1-3-2) โดยใน
ปีงบประมาณ 2554 และ 2555 แยกได้ดังนี้ 

- งบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ  
- เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้) ได้แก่ บ.กศ., 

กศ.บป.  ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 
- งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น โครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(รป.บ.)  และผลประโยชน์การให้บริการห้องประชุม เป็น
ต้น  (มส. 8.1-3-3) งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์สามารถจําแนกได้ตามพันธกิจดังนี้ 
งบประมาณประจําปี  2554   
1)  ด้านการเรียนการสอน  จํานวน 1,377,780 บาท  
2)  ด้านการวิจัย จํานวน  161,760 บาท  
3)  ด้านการบริการทางวิชาการ  จํานวน 703,500 บาท  
4)  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน 
56,000 บาท  
5)  ด้านการบริหารจัดการ  จํานวน  508,080 บาท 
งบประมาณประจําปี  2555 
1)  ด้านการเรียนการสอน  จํานวน 1,248,840 บาท  
2)  ด้านการวิจัย จํานวน  216,400 บาท  
3)  ด้านการบริการทางวิชาการ  จํานวน 1,390,000 
บาท  
4)  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 
30,000 บาท  
5) ด้านการบริหารจัดการ  จํานวน  716,180 บาท 

พ.ศ. 2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ  
มส. 8.1-1-6) 

มส. 8.1-3-2  โครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 (เอกสาร
เดียวกันกับ  
มส. 8.1-1-7) 

มส. 8.1-3-3 บันทึก
ข้อความ 
และสัญญาความ
ร่วมมือ 
กับองค์กรปกครอง
ส่วน 
ท้องถิ่น (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 
8.1-2-3) 

 4 มีการจดัทํารายงานทางการ
เงินอย่างเป็นระบบ และ
รายงานต่อสภาสถาบัน
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทํา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  และ
รายงานผลการติดตามและประเมินโครงการประจําปี
งบประมาณ 2554 ในรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน 
(มส. 8.1-4-1, มส. 8.1-4-2) และโครงการงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2555รอบ 6 เดือน (มส. 8.1-4-3)
นํ า เ ส น อ ต่ อ คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร คณ ะ แ ล ะ
คณะกรรมการประจําคณะก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัย 
(มส. 8.1-4-4, มส. 8.1-4-5,มส. 8.1-4-6) และมีการ
ตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงินกับระบบบัญชี 3 มิติ (มส. 
8.1-4-7)   

มส. 8.1-4-1 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 รอบ 6 
เดือน (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 
8.1-2-5) 

มส. 8.1-4-2  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
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ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 รอบ 12 
เดือน (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 
8.1-2-6) 

มส. 8.1-4-3  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 รอบ 6 
เดือน (เอกสาร
เดียวกันกับ  
มส. 8.1-2-7) 

มส. 8.1-4-4  
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 2 
/ 2554 ในวันที ่4 
พฤษภาคม 2554 

     - รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 3 
/ 2554 ในวันที ่29 
กันยายน 2554 

มส. 8.1-4-5  รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ ครัง้ที่ 
4 / 2554 วันที ่7 
กันยายน 2554 

มส. 8.1-4-6  
- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ ครัง้ที่ 
2 / 2555 วันที ่19 
เมษายน 2555 

     - รายงานการประชุม
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คณะกรรมการ
ประจําคณะ ครัง้ที่ 1 
/ 2555 ในวันที ่31 
พฤษภาคม 2555 

มส. 8.1-4-7 ระบบบัญช ี
3 มิต ิGFMIS 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 8.1-2-8) 

 5 มีการนําข้อมูลทางการเงิน
ไปใช้ในการวเิคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์
สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบัน
อย่างตอ่เน่ือง 

ในกระบวนการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งคณบดีเป็น
กรรมการโดยตําแหน่ง ได้จัดสรรงบประมาณ  โดย
พิจารณาจากข้อมูลทางการเงิน  ในการวิเคราะห์จํานวน
เ งิ นต่ อ จํ านวนนั ก ศึ กษา  ( โ ดย ฝ่ ายการ เ งิ นของ
มหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการร่วมพิจารณา
การทํางานตามแผน และตัดสินใจการใช้จ่ายเงิน ทําให้
ผู้บริหารสามารถนําไปวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะได้อย่างต่อเนื่อง (มส. 8.1-5-1) 

มส. 8.1-5-1  รายงาน
การคํานวณต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 
ประจําปีการศึกษา 
2554  

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ทีส่ถาบัน
กําหนด 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการ
ตามระบบกลไกการตรวจสอบภายใน ตามข้อบังคับของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรับการตรวจสอบ
ภายในเบ้ืองต้นจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะ
และจากบุคลากรภายนอกคณะซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะ 
ได้ตรวจสอบเบ้ืองต้นการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์
บุญมาก อาจารย์ธวชินี แสงขรรค์ชัย อาจารย์วิยุดา ทิพย์
วิเศษ อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ และอาจารย์โอกามา 
จ่าแกะ เพื่อตรวจสอบเบ้ืองต้น ในการเตรียมรับการ
ตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย ดังประเด็นต่อไปนี้ การควบคุมภายในด้าน
การบริหาร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการการตรวจสอบ
ภายในได้ตรวจตามเอกสาร แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบ
การประเมินความเส่ียงเพื่อการควบคุมภายใน โดย
คณะก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อบภ า ย ใ น ข อ ง คณะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะในการนําไปจัดเตรียมข้อมูล และหลักฐาน
ใ ห้ พ ร้ อ ม เ พื่ อ ก า ร เ ต รี ย ม รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก  

มส. 8.1-6-1  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที ่
045/2554 เรือ่ง 
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ      
ผู้ตรวจสอบภายใน 
ประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ 
2554 

มส. 8.1-6-2  รายงาน
การวางระบบการ
ควบคุมภายในและ
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
คณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.
2554 

 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

227

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยต่อไป 
(มส. 8.1-6-1) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบภาย ในของ
มหาวิทยาลัย 

ประจําปี 2554 เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานในรอบ
ปีงบประมาณ2554 เมื่ อวันที่  8 ธันวาคม  2554 
ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ ภักดี, ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร .พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข , ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์รัชนี นิธากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ 
สิริเสถียรวัฒนา และมีผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล ในประเด็นการตรวจ
ดังต่อไปนี้ การควบคุมภายในด้านการบริหาร ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
คณะกรรมการการตรวจสอบภายในได้ตรวจตามเอกสาร 
แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบการประเมินความเส่ียงเพื่อ
การควบคุมภายใน โดยผลการสอบทานพบว่าการ
ประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่
กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งผล
การตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (มส. 8.1-
6-2, มส. 8.1-6-3) 

ทั้งนี้ คณะฯ ยังมี คณะกรรมการตรวจรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทําหน้าที่ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบการเงิน ได้จัดทํา
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จากฐานข้อมูลทางการเงิน 
(มส. 8.1-6-4) เพื่อติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจเพื่อการ
บริ หาร  และสรุ ป ร ายงานงบประมาณเสนอ ต่อ
คณะกรรมการคณะทุกไตรมาสตามรายงานผลการ
ติดตามและประเมินโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ในรอบ 6 เดือน  และ 12 เดือน และโครงการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในรอบ 6 เดือน (มส. 
8.1-6-5) 

มส. 8.1-6-3 รายงานผล
การสอบทานการ
ประเมินการควบคุม
ภายใน ประจําปี 
2554  

มส. 8.1-6-4 ระบบบัญช ี
3 มิต ิGFMIS 
(เอกสารเดียวกันกับ 
 มส. 8.1-2-8) 

มส. 8.1-6-5 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ 
(เอกสารเดียวกันกับ 
มส. 8.1-4-4,      
มส. 8.1-4-5, 
มส. 8.1-4-6) 
 
 

 
 

 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และ
นําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชใ้นการวางแผน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทําสรุป
การเบิกจ่ายงบประมาณ จากฐานข้อมูลทางการเงิน  
เพื่อติดตามและควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน
การวางแผนและการตัดสินใจ และรายงานต่อที่ประชุม

มส.  8.1-7-1   
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะและ
รายงานการประชุม
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และการตัดสินใจ 
 

คณะกรรมการบริหารคณะและที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ (มส. 8.1-7-1) ก่อนนําเสนอมหาวิทยาลัย
ตามรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในรอบ 6 เดือน  และ 
12 เดือน และโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ในรอบ 6 เดือน (มส. 8.1-7-2, มส. 8.1-7-3, มส. 8.1-
7-4) และมีการตรวจสอบยอดการใช้จ่ายเงินกับระบบ
บัญชี 3 มิติ  (มส. 8.1-7-5) 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ 
(เอกสารเดียวกันกับ 
มส. 8.1-4-4,      
มส. 8.1-4-5, 
มส. 8.1-4-6) 

มส. 8.1-7-2  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 รอบ 6 
เดือน (เอกสาร 
เดียวกันกับ มส. 
8.1-2-5) 

มส. 8.1-7-3  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 รอบ 12 
เดือน (เอกสาร 
เดียวกันกับ มส. 
8.1-2-6) 

มส. 8.1-7-4  สรุปผล
การตดิตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 รอบ 6 
เดือน (เอกสาร 
เดียวกันกับ มส. 
8.1-2-7) 

มส. 8.1-7-5 ระบบบัญช ี
3 มิต ิGFMIS 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 8.1-2-8) 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7  ข้อ คะแนน 5  7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

….. ข้อ ..... ข้อ คะแนน .....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

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) 

- 
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องค์ประกอบที ่9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ หรือ 5 ขอ้ หรือ 6 ขอ้
มีการดําเนินการ 7 

หรือ 8 ข้อ 
มีการดําเนินการ 9
ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับพนัธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน 
ตั้งแต่ระดับภาควิชา หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และ
ดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสอดรับกับของ
มหาวิทยาลัย และองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะฯ  ไ ด้ ดํ า เ นิ น ง านประกั น คุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ 
รวมทั้งระเบียบ วิธีการ  ขั้นตอน ระบบพัฒนาคุณภาพ 
ระบบการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (มส. 9.1-1-1) 

2. คณะฯ ดําเนินงานตามระบบ และกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA ในการดําเนินงานประกันคุณภาพโดยเริ่มจาก
การวางแผนการดําเนินการตามแผนการควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การ
ดําเนินงานตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

2.1  คณะฯ ได้ดําเนินงานตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มส.  9.1-1-2) 

2.2  คณะฯ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงาน และ
ติดตามผลการดําเนินงานตามกรอบการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2554(มส. 9.1-1-3)   

2.3  คณะฯ มีนโยบายและแนวดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 (มส. 9.1-1-4)  

2 .4  คณะฯ  มีแผนปฏิบั ติ ง านประกัน

มส. 9.1-1-1  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  เรื่อง  
นโยบายและแนว
ดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร  ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 2 
ตุลาคม 2554   

มส. 9.1-1-2  คู่มือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 ของสํานกังาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหง่ชาติ 

มส. 9.1-1-3 คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
33/2554 เรือ่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาประจาํปี
การศึกษา 2554 ลง
วันที่  10  มิถุนายน  
2554 และคําส่ัง 
(เพิ่มเติม) ที่ 
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คุณภาพการศึกษาภายในคณะ ประจําปีการศึกษา 
2554 (มส.  9.1-1-5) 

2.5  คณะฯจัดสรรงบประมาณตามโครงการ
พัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อเน่ืองทุกปี เพื่อสนับสนุนการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง  และจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (มส. 9.1-1-6)  ในปีงบประมาณ พ .ศ. 
2554 คณะฯ มีงบประมาณโครงการพัฒนาระบบและ
กลไกงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 10,000 
บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีงบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 25,000 บาท และงบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะจากโครงการพัฒนาบุคลากรคณะฯ ด้วย (มส. 
9.1-1-7,มส.  9.1-1-8) 

2.6  คณะฯ มีการติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองจากผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ ระดับคณะ และระดับโปรแกรมวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและวาจา (มส.  9.1-
1-9) 

2.7  คณะฯ  มี คํา ส่ังแต่งตั้ งคณะทํางาน
สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  ประจําปี
การศึกษา 2554 (มส.  9.1-1-10) 

2.8 คณะฯ มีการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  ระดับคณะ ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2547 ถึงปีการศึกษา 2554 (มส.  9.1-1-
11) 

     
 
 
 

 
 
 

 

61/2554 ลงวันที่  25 
ตุลาคม 2554 

มส. 9.1-1-4  ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
เรื่อง นโยบายและ
แนวดําเนินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา  
2554  ฉบับประกาศ  
ณ  วันที่  20  ตุลาคม  
2554 

มส. 9.1-1-5 แผนปฏิบัติ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
ปีการศึกษา 2554 

มส. 9.1-1-6  บันทึก
ข้อความการจัด
กิจกรรม  

มส. 9.1-1-7  แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี
การศึกษา 2554 

มส. 9.1-1-8  แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ   
ประจําปีการศึกษา 
2555 

มส. 9.1-1-9 บันทึก
ข้อความติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
จัดทํา SAR 

มส. 9.1-1-10 คําส่ัง
แต่งตั้งคณะ
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มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
30/2555 ประจําปี
การศึกษา 2554  ลง
วันที่ 1 มิถุนายน 
2555  

มส. 9.1-1-11  รายงาน
การประเมินตนเอง 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา 
2547 - 2554 

 2 มีการกําหนดนโยบายและ
ให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและ
ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้
ดําเนินการตามระเบียบวิธีการ และขั้นตอน ตามปฏิทิน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่มหาวิทยาลัย
และคณะฯ กําหนด   

ในระดับมหาวิทยาลัย คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการ
ประชุมสัมมนา และร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
เตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินการศึกษาภายใน 
ดังนี้ 

1.คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 
(Public Sector Management Quality) ในวันพุธที่ 
9 พฤศจิกายน  2554  ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 (มส. 
9.1-2-1) 

2. คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ได้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ประสบการณ์ของ 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา 
2553  และการดําเนินงานการใช้ระบบฐานข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 3 ของ
สถาบันอุดมศึกษา” เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2555 ณ  โรง
แรมท๊ อปแลนด์   จ .พิ ษณุ โลก  จั ดโดยสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา  ซึ่ ง เป็ นโครงการ
ประชุมสัมมนาและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการ
จัดทําฐานข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA 

มส. 9.1-2-1  บันทึกเชญิ
ร่วมกจิกรรม ในวันที่ 
9 พฤศจกิายน  2554

มส. 9.1-2-2  เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
“ประสบการณข์อง        
ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
ประจําปีการศึกษา 
2553  และการ
ดําเนนิงานการใชร้ะบบ
ฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา ระยะ
ที่ 3 ของ
สถาบนัอุดมศึกษา” 
เมื่อวนัที ่5-6 มีนาคม 
2555 ณ  โรงแรม 
ท๊อปแลนด ์จ.พษิณุโลก

มส. 9.1-2-3  บันทึกเชญิ
ประชุม เตรยีมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
ประจําปีการศึกษา 
2554  ในวันที่  23  
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online) (มส. 9.1-2-2) 
3. ประชุมเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน  ประจําปีการศึกษา 2554  โดยการทบทวน
รายงานการประเมินตนเองระดับโปรแกรมวิชา และ
ระดับคณะ ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และสมศ. (สมศ.1) 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2554 นี้ ต้องจัดทําโครงร่างองค์กร (OP) ใน
บทที่ 1 ส่วนนํา  ข้อ 5. โครงร่างองค์กร  ตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2555-2556 ของสํานักงาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีตัวแทนของคณะและ
โปรแกรมวิชา เข้ าร่ วม   ในการประชุมวันที่  23 
กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ (มส. 9.1-2-
3)   

4. เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมนําเสนอผลการ
ปฏิบัติการที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม
(Innovation) ระดับหน่วยงานร่วมกับมหาวิทยาลัยใน 
เขตภาคเหนือตอนล่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 
2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
(หลังเก่า) โดยคณะฯ ได้ ส่งผลงาน จํานวน 1 ผลงาน
เข้าร่วม คือ  โครงการวิจัยพัฒนาครูด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ประเด็นแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของชุมชนหนองป้ิงไก่ 
ตําบลนาบ่อคํา  อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ของ
อาจารย์โอกาม่า  จ่าแกะ (มส. 9.1-2-4)  

5. เข้าร่วมโครงการนําบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน
แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติ ราชการประจําปี   และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา  เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อดําเนินการที่เป็นเลิศ ในวันที่ 29-
30 พฤษภาคม  2555 ณ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (มส. 9.1-2-5) 

ในส่วนของการดําเนินการภายในคณะ  คณะฯ 
ยังให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร  โดยได้
ดําเนินการ  ดังนี้ 

1. คณะฯ มีการนําเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 ระดับคณะ โดยทํา
บันทึกแจ้ งประธานโปรแกรมวิ ชาทุกท่ าน  เพื่ อ

กุมภาพันธ์ 2555 
มส. 9.1-2-4 บันทึกเชญิ 

เข้ารว่มโครงการแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good 
practice) ในวนัที่ 31 
พฤษภาคม 2555 
และและเอกสาร
ประกอบการนําเสนอ 
แนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรม 
(Innovation) ระดับ
หน่วยงานร่วมกบั
มหาวิทยาลัยใน
เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง ในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2555 

มส. 9.1-2-5 คําส่ัง
มหาวิทยาลัย ที ่
495/2555 เรื่องให้
ข้าราชการไปราชการ 
และเอกสารประกอบ 

มส. 9.1-2-6 บันทึก
มอบหมายงานตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ และ 

    รายงานการประชุม
อาจารย์ครั้งที่  
2/2554 

มส. 9.1-2-7  
- ผลการประเมนิ
คุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 
2553 
- บันทึกข้อความแจ้ง 

    - รายงานการประชุม 
คณะกรรมการ
บริหารคณะ   

มส. 9.1-2-8  ประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์
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มอบหมายงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2553 เพื่อนําข้อเสนอแนะไปพัฒนาและ
ปรับปรุง และแจ้งในการประชุมอาจารย์ครั้งที่ 2/2554 
(มส .  9.1-2-6)  ซึ่ งคณะได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ประกัน คุณภาพของมหาวิทยา ลัย  เมื่ อวันที่  28 
กรกฎาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการประกอบด้วย  ดร.
ประจักษ์  รอดอาวุธ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  สังกัดสาขาวิชาต่างประเทศ  มรภ .
นครสวรร ค์ ,  ดร .ทวี ศั กดิ์   ขันยศ  จากภาควิ ชา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.
พิบูลสงคราม, รองศาสตราจารย์เทียมจันทร์  พานิชย์
ผลินไชย  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา จาก
ภาควิ ช ากา ร ศึ กษา  คณะ ศึกษาศาสตร์   คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ม.นเรศวร, ผศ.มล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
มรภ .กําแพงเพชร , นายเสกสรร  อรรคฮาต , นาย 
ณะราทิ  น้อยม่วง โดยมีคะแนนการประเมิน 4.42 และ
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

ทั้ งนี้  จากผลการประ เมิน คุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2553  องค์ประกอบที่ 2 (การเรียน
การสอน) มีผลคะแนนอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาราย
องค์ประกอบพบว่ามีคะแนนน้อยกว่าทุกองค์ประกอบ 
คณะฯ จึงได้แจ้งผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 2 และ
ประธานโปรแกรมวิชา ในการนําผลการประเมินที่ผ่าน
มา ไปพิ จ า รณาปรั บปรุ ง ต ามข้ อ เ สนอแนะของ
คณะกรรมการ (มส. 9.1-2-7)  

2. คณะฯ โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
บ ริ ห า ร คณ ะ  ใ น ก า ร พิ จ า รณ า ป ร ะ ก า ศ คณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง นโยบายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 (มส. 9.1-2-8)  

3. ผู้บริหารคณะฯ ให้ความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ หรือการประชุมอาจารย์ของคณะ คณบดี
จะแจ้งเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ครั้ง  เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการบริหารคณะและ

และสังคมศาสตร์  
เรื่อง นโยบายและ
แนวดําเนินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา  
2554  ฉบับประกาศ  
ณ  วันที่  20  ตุลาคม  
2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 9.1-
1.4) 

มส. 9.1-2-9 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ  

มส. 9.1-2-10  
- บันทึกเชิญประชุม   
  อบรม   

    -  บันทกึเชิญประชุม
เชิงปฏิบัตกิารการ
จัดทาํโครงร่างองค์กร 
(Organization  
Profile) ใน วันที่ 30 
เมษายน 2555  

 มส. 9.1-2-11 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 3/2554 

มส. 9.1-2-12 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 6-2554 
และ ครั้งที2่/2555 
และบันทึกข้อความ 
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คณาจารย์ตระหนักถึงความสําคัญในการประกัน
คุณภาพ เช่น  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
และบันทึกข้อความแจ้ง (มส. 9.1-2-9)  

4. คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ  เข้าร่วมประชุม 
อบรม (มส. 9.1-2-10)  ดังนี้ 

- คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ที่รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ที่ 18 (สมศ.) ของคณะฯ  เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือ เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่มีการปรับเปล่ียน ในวันที่ 
29  สิ งหาคม   2554  ณ  ห้ อ งประ ชุมจุ ฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ 

- คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ที่รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ สมศ. ระดับคณะ  ประชุมเตรียมความพร้อมการ
ตอบข้อซักถามในการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ในวันที่ 7 กันยายน 2554 ณ ห้องสํานักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ที่ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ระดับคณะ  ประชุมเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจําปี
งบประมาณ 2554 ของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 
คณะครุศาสตร์ 

- คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ  เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ ในวันที่  10-11 
พฤษภาคม  2555 ณ ห้องประชุมพิกุล  อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําโครงร่างองค์กร (Organization  Profile) ตาม
เกณฑ์ Education  for  Performance  Excellence 
(EdPEx) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ใน
วันที่ 30  เมษายน  2555  ณ ห้องประชุมพิกุล  อาคาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

5. ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้
แจ้งให้คณะกรรมการประจําคณะฯ รับทราบผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) ระดับคณะ ประจําปี
การศึกษา 2553 และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม (สมศ.) และในการประชุมคณะกรรมการ
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ประจําคณะ ครั้งที่ 3/2554  วันที่ 29 กันยายน 2554 
ได้แจ้ ง เตรี ยมการประเมิน คุณภาพภายใน  และ
ความก้าวหน้าใน การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปีการศึกษา 2554 ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 6/2554 และครั้งที่ 2/2555 (มส. 
9.1-2-11,มส. 9.1-2-12) 

 3 มีการกําหนดตวับ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณข์อง
สถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีส่วนร่วม
ในการดําเนินการกับมหาวิทยาลัยตามกระบวนการการ
ดําเนินงาน  (มส. 9.1-3-1) ดังนี้ 

1 .  จากเกณฑ์ข้อ  3  ของตัวบ่ งชี้  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) 
การพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษา 4) การ
ส่ ง เ ส ริ มและ สืบสาน โคร งการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ เพื่อให้ได้มาซ่ึงตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ในระดับมหาวิทยาลัย ตามภาพลักษณ์ที่แท้จริง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน  ดังนี้ 

1.1 ทําการสํารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ได้แก่  
คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้
บัณฑิต  โดยใช้แบบสอบถาม   

1.2 ทําการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้จาก
การสํารวจฯ พร้อมทําการจัดลําดับ อัตลักษณ์  ผลการ
สํารวจดังนี้ 

อันดับ 1 มีโครงการ/กิจกรรมในการนํา
ความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  คะแนนเฉล่ีย 
4.05 

อันดับ2 มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การในการนําความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
คะแนนเฉล่ีย  4.00 

อันดับ  3  มีโครงการ/กิจกรรมที่นําความรู้ไป
ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  คะแนนเฉล่ีย 3.97 

อันดับ 4 มีโครงการ/กิจกรรมที่ร่วมกับ

มส. 9.1-3-1 รายงานผล
การดําเนินงานการ
กําหนดตวับ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ ระดับ
มหาวิทยาลัย (อ้างองิ
หลักฐานของ
มหาวิทยาลัย) 
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ชุมชนในการนําความรู้ไปสร้างคาวมเข้มแข็งให้ชุมชน  
คะแนนเฉล่ีย 3.98 

อันดับ 5 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน คะแนนเฉล่ีย 3.95 

1.3  นําเสนอผู้บริหาร  เพื่อทําการเลือกและ
จัดลําดับอัตลักษณ์ที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 

1.4  นําผลการจัดลําดับอัตลักษณ์ที่สําคัญ  
มาทําการกําหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  จํานวน 1-3  ตัวบ่งชี้ 

1.5  จัดทําเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ ใช้
กํากับแต่ละตัวบ่งชี้  โดยให้เป็นไปตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ คือ PDCA 

1.6  จัดประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 22 
เมษายน 2554  ณ โรงแรมมิลฟอร์ด อ .ปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.7 นําเสนอผลการประชาพิจารณ์ต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

1.8 นําเสนอผลการประชาพิจารณ์ต่อ กบ. 
เพื่อพิจารณา 

1.9 นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
1.10 ทําการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการ 

2 .  ตั ว บ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม อั ต ลั ก ษณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย และมีเกณฑ์ที่ใช้ประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ 
สามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งช้ีนัน้ๆ 
ดังรายละเอียด ดังนี้ 

ตั ว บ่ ง ชี้ ย่ อ ย ที่  9 . 1 . 1  อั ต ลั ก ษณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้แก่ “ความรู้คู่
ชุมชน” 

นิยาม : อาจารย์ บัณฑิต และนักศึกษามีความรู้ 
และนําความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และ
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ประเด็นการพิจารณา 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน  โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
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บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  
ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน

1 
คะแนน

2 
คะแนน

3 
คะแนน

4 
คะแนน

5 
มีการ
ปฏิบัติ 
1 ข้อ 

มีการ
ปฏิบัติ 
2 ข้อ 

มีการ
ปฏิบัติ 3 

ข้อ 

มีการ
ปฏิบัติ 
4 ข้อ 

มีการ
ปฏิบัติ 5 

ข้อ  
 4 มีการดําเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบดว้ย1) การ
ควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมนิคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและ
สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีขอ้มลูครบถ้วน
ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE 
QA Online และ 3) การ
นําผลการประเมินคุณภาพ
ไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 
 
 

ในกระบวนการบริหารงานทั้งทางด้านวิชาการ 
และการบริหารงานทั่วไป  คณะฯ ได้นําระบบการ
ดํ า เนินงานประกัน คุณภาพมาใ ช้ดํ า เนินการทุก
กระบวนการบริหาร ได้แก่ 

1. ระบบการควบคุม  คณะมีระบบควบคุม ดังนี้ 
1.1 ด้านการบริหารงาน  โดยได้ดําเนินการ

ตามกรอบการประเมินการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดต่างๆ 
เพื่อให้คณะฯ ดําเนินการ คณะฯ ดําเนินการควบคุม
โดยระบบงบประมาณ พัสดุ และการเงิน โดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และจัดให้มีการรายงานผล
การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2554(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
ประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 
สมศ. ซึ่งคณะฯใช้การควบคุมร่วมกับสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปติดตาม

มส. 9.1-4-1 รายงานผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 
2554 

มส. 9.1-4-2 โปรแกรม 
GFMIS ระบบบญัชี 3 
มิติ 

มส. 9.1-4-3 โปรแกรม
สําเร็จรูปติดตามการ
ดําเนินงาน 

มส. 9.1-4-4 สรุปผลการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 รอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน 

มส. 9.1-4-5 รายงานการ
วางระบบการ
ควบคุมภายในและ
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
คณะฯ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

239

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

การดําเนินงาน (มส. 9.1-4-3) 
2. ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  

2.1 ในเรื่องการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติ
ราชการ หรือปฏิบัติตามงาน/โครงการต่างๆ คณะฯ ได้
ดําเนินการตามระบบติดตามของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
การปฏิบัติงาน/โครงการเงินนอกงบประมาณ ได้
ดําเนินการตามระบบการรายงานการดําเนินงานและ
รายงานสรุปการประเมินผลการดําเนินงาน โครงการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป (มส.  9.1-4-4) 

2.2 คณะฯ ได้ดําเนินการตามระบบกลไกการ
ตรวจสอบภายในตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจ
เ งิ นแ ผ่นดิ น  โดยรั บการตรวจสอบภายในจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัย  ดังนี้  

1. คณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี 2554  โดยเข้ามาตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน) 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2554 ประกอบด้วย ผศ.ธีระ  
ภักดี ,  ผศ .ดร .พิสมัย   รบชนะชัย  พูลสุข ,  ผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์รัชนี  นิธากร ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา และมีผู้บริหารของคณะ
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี และหัวหน้าสํานักงาน
คณบดีเป็นผู้ให้ข้อมูล ในประเด็นการตรวจ ได้แก่ การ
ควบคุมภายในด้านการบริหาร ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
แ ล ะ ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล  แ ล ะ
คณะกรรมการการตรวจสอบภายในได้ตรวจตาม
เอกสาร แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบการประเมินความ
เส่ียงเพื่อการควบคุมภายใน โดยผลการสอบทานพบว่า
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่
กําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่ง
ผลการตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  

โดยกรรมการการตรวจสอบภายในได้ตรวจตาม
เอกสาร แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบการประเมินความ
เส่ียงเพื่อการควบคุมภายใน (มส. 9.1-4-5) 

2.3 ในด้านการเรียนการสอน นักศึกษาได้
ทําการประเมินการสอนของอาจารย์ประจําและ
อาจารย์พิเศษในทุกรายวิชา ทั้งภาคปกติ และภาค 

2554 
มส. 9.1-4-6 ผลการ

ประเมินการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2554 

มส. 9.1-4-7 ผลการ
ประเมินผล ตัวบ่งชี้ที่ 
13 (สมศ.) ตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน  

มส. 9.1-4-8 ผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก สถาบัน  

มส. 9.1-4-9 ระบบ CHE 
QA ONLINE   

มส. 9.1-4-10 รายงาน
การประเมินตนเอง 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 
2547-2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 9.1-
1-11) 

มส. 9.1-4-11   
- ผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอกของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (สมศ.) 
รอบสอง (พ.ศ.2548-
2552)  
- ผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอก 
รอบสาม ระดับคณะ 
และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ประจําปี 2554   

มส. 9.1-4-12 แบบ
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กศ.บป. และคณะแจ้งผลการประเมินต่ออาจารย์ผู้สอน
เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษาต่อไป  (มส. 9.1-4-6) 

2.4 มี ก า รประ เ มิ นผลกา รป ฏิบั ติ ง าน
ตําแหน่งประเภทผู้บริหารปีการศึกษา 2553 (ตามตัว
บ่งชี้ที่ 13 ของ สมศ.) ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2554 ซึ่ง
ประเมินในประเด็นสําคัญ 3 เรื่อง คือ ด้านคุณภาพการ
บริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษาด้าน
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการประจําปีและด้าน
ความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหาร โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 
คะแนน (มส. 9.1-4-7) และมีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานคณะ โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เข้าตรวจการปฏิบัติงานของปีการศึกษา 
2554 และตรวจการนํ าข้อ เสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2552-2553) ในวันที่ 19  
มิถุนายน 2555 โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
(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 คณะได้จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง  (SAR)  ทุกปีการศึกษา เพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ได้
ดํ า เนิ นการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปีก าร ศึกษา  โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
(มส. 9.1-4-10) 

โดย สมศ . ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอก เม่ือในปี 2549 และ ในปี 2554 ที่ผ่านมา  
(มส. 9.1-4-11) และจะเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินในอีก 5 ปี ข้างหน้า คือ ในปีการศึกษา 2557  

ในส่วนของการรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
การศึกษา 2553 คณะฯ ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี

รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ 
ภายในระดับคณะ 
ประจําปีการศึกษา 
2553  คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

มส. 9.1-4-13 บันทึก
ข้อความคณะ เรื่อง 
การมอบหมายงาน
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 
2553  

มส. 9.1-4-14 รายงาน
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในเสนอต่อ สกอ. 
โดยผ่าน ระบบ Che 
Qa Online 

มส. 9.1-4-15 เว็บไซต์
คณะhttp://huso. 
kpru.ac.th และ
ระบบ Che Qa 
Online 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

241

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ความเชี่ยวชาญด้านการประกันของมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2554 คณะกรรมการ 
ประกอบด้วย ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ  คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ดร .ทวี ศักดิ์ ขันยศ อาจารย์ประจํา
ภาควิ ชาภาษาอั งกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  รศ.
เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และ ผศ.มล.ปัทมาวดี สิงหจารุ รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร นายณะราทิ  น้อยม่วง และนายเสกสรรค์  
อรรคฮาต โดยมีคะแนนการประเมิน 4.42 และผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีการแจ้งผลการ
ประเมินตนเองให้กับผู้บริหารคณะ และประธาน
โปรแกรมวิชาได้นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไป
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป (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
เว็บไซตhttp://huso.kpru.ac.th และระบบ Che Qa 
Online (มส. 9.1-4-15) 

 5 มีการนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรงุการทํางาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุตัว
บ่งชี้  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นําผลการ
ประเมินภายในจากรายงานการประเมินตนเองมา
พัฒนางานของคณะอย่างต่อเนื่องโดย   

1. นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ซึ่ง
คณะกรรมการได้ ให้ข้อเสนอแนะนั้น  คณะฯ  ได้
ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ งานที่เกี่ยวข้อง ตาม
ข้อเสนอแนะ ตามเอกสารแบบรายงานผลการประเมิน
ภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 (มส. 9.1-5-1) โดย
ได้ดําเนินการนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
นําเสนอต่อผู้บริหารคณะ มอบหมายงานให้ประธาน
โปรแกรมวิชา(มส. 9.1-5-2)  และนําเสนอต่อที่ประชุม

มส. 9.1-5-1  
- แบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจําปี
การศึกษา 2553 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(เอกสารเดยีวกนักับ 
มส. 9.1-4-12) 

    -  แผนการปรับปรงุ
การดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะในการ
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คณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการประจํา
คณะ (มส. 9.1-5-3)  

2. นําผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  รวมทั้ งผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. นําเสนอผู้บริหาร
คณะและนํามาทบทวนในการปฏิบัติงาน (มส. 9.1-5-
4)  

ทั้งนี้ ผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ได้ร่วมกัน
ทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2555 เพื่อให้บรรลุผลต่อคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษา ซึ่งได้นําผลการประเมินคุณภาพฯ 
ทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัยที่เป็นจุดอ่อน  มาหา
แนวทางพัฒนา  และทบทวนแผนในการประชุม
คณะก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร คณะแ ล ะนํ า เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการประจําคณะ (มส. 9.1-5-5) และยังได้
ทบทวนในการประชุม        เชิงปฏิบัติการจัดทําโครง
ร่างองค์กร  (Organization Profile) ในวันที่ 30 
เมษายน 2555 (มส. 9.1-5-6) 

ประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 
2553 ระดับคณะ 

มส. 9.1-5-2 บันทึก
ข้อความคณะ เรื่อง 
การมอบหมายงาน
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษา 
2553 (เอกสาร
เดียวกันกับ มส. 9.1-
4-13) 

มส. 9.1-5-3 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะและรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ 

มส. 9.1-5-4  
- บันทึกข้อความจาก
สํานักงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 
เรื่อง การมอบหมาย
งานตามขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 
2553  

     - เอกสาร
ประกอบการประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร  
ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 
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17 กันยายน     
มส. 9.1-5-5  

-  แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
2555 

    - รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 4/2554 
ในวันที่ 7 กันยายน 
2554 และรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 3/2555 
ในวันที่ 29 กันยายน 
2554 

มส. 9.1-5-6 บันทึก
ข้อความเชิญประชุม 
ในวันที่ 30 เมษายน 
2555 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้
ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ดังนี้     

1.ร่วมเป็นเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดย
มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมมือกับ สกอ. พัฒนาฐานข้อมูล 
11 องค์ประกอบที่ครอบคลุมองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพ Che Qa Online System  เพื่อรายงานการ
ประเมินตนเอง ได้ในระดับหน่วยงาน และได้ประสาน
ความร่วมมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  กรอก
ข้อมูลพื้นฐาน และรายงานการประเมินตนเองตาม
กรอบการประเมินของ สกอ. ที่ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้
และสามารถเช่ือมโยงกับสํานักประกันคุณภาพฯได้โดย
ผ่านhttp://www.cha.qa.mua.go.th (มส. 9.1-6-1) 

2. มีระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพและการ
บริหารจัดการ Faculty Information System (FIS) 
โ ด ย มี ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่ โ จ้ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า  ผ่ า น
http://202.29.15.8 (มส. 9.1-6-2) 

3. มี ร ะบบฐ านข้ อ มู ล ที่ ค ร อบค ลุ ม ร ะบบ
งบประมาณ พัสุด ระบบการเงิน ระบบบัญชีโดยเกณฑ์
พึงรับ-จ่าย ลักษณะ 3 มิติ (มส. 9.1-6-3)   

4. มีระบบฐานข้อมูลด้านการเรียนการสอนและ

มส. 9.1-6-1 หน้า
เว็บไซต์
http://www.che 
qa.mua.go.th/ 

มส. 9.1-6-2 หน้า
เว็บไซต์
http://202.29.15.8 

มส. 9.1-6-3 หน้า
เว็บไซต์มหาวทิยาลัย 
ระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงิน และ
บัญชีกองทุน โดย
เกณฑ์พงึรับ-พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ   

มส. 9.1-6-4 หน้า
เว็บไซต์สํานักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน
http://202.29.15. 
55/ 
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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
ระบบสามารถจัดทําเป็นสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกัน คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ 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 

มส. 9.1-6-5 หน้า
เว็บไซต์
http://nrpm.nrct. 
go. 
th/http://st1.kpru.
ac.th/res/res/ 

มส. 9.1-6-6 หน้า
เว็บไซต์
http://st1.kpru.ac.t
h/libweb/ 

มส. 9.1-6-7 หน้า
เว็บไซต์
http://huso.kpru.a
c.th 

 
 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกจิของสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ดําเนินการ  ดังนี้ 

1. คณะและโปรแกรมวิชา ได้ส่งเสริมให้นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะ เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

นักศึกษามีส่วนร่วม ดงันี้  
-  ด้านการเรียนการสอน  นกัศึกษามีส่วนรว่มใน

การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารยท์ุกคน  ทุกรายวิชาในแต่ละภาคเรียน
การศึกษา รวมทั้งในปีการศึกษา 2554 (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) 

มส. 9.1-7-1 รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การจดัการเรยีนการ
สอนของคณาจารย์ใน
คณะ   ปีการศึกษา 
2554 (เอกสาร
เดียวกันกับ 9.1-4-6) 

มส. 9.1-7-2 การบูรณา
การเรียนการสอนกับ
การบูรณาการการ
บริการวิชาการและ
การวจิัย นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการบูรณา
การบริการวิชาการ
และการวจิัย โดยการ
มีส่วนร่วมกับอาจารย์
ผู้สอน (เอกสาร
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       - ด้ านการประกัน คุณภาพ  นายกอง ค์การ
นักศึกษา  นายกสโมสรนักศึกษา  ตัวแทนนักศึกษา ได้
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกัน
คุณภาพ  เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน  ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและให้ข้อคิดเห็น 
และนักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษา โดยเน้น
กระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM) จํานวน 2 รุ่น  คือ 
ในวันที่  20 สิงหาคม  2554 และ 21 สิงหาคม  2554 
และในวันที 7 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  นอกจากน้ียังจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัด
เชี ย ง ใหม่  ในวั นที่  29 -30  สิ งหาคม   2554  ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มส. 9.1-7-4)   

อาจารย์มีส่วนรว่มดังนี ้
รายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 9.2  ในการ

มีส่วนร่วมให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ ใน
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  

2. ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้ใช้บริการตาม 
พันธกิจของสถาบัน  มหาวิทยาลัย /คณะ /โปรแกรม
วิชา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพ  อาทิ  ในรูปแบบของการร่วมเป็น
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
/ การร่วมกําหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  การให้
ข้อมูลป้อนกลับ  เช่น  การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต   การประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย   โดยคณะกรรมการตรวจ  ติดตาม
ภายนอก การมีส่วนร่วมในการพัฒนา /ปรับปรุง 
หลักสูตร และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการประกันคุณภาพ 
เป็นต้น (มส. 9.1-7-5, มส. 9.1-7-6) 

เดียวกันกับ ตวัชี้วัดที่ 
4.2 และตัวช้ีวัดที่ 
5.1) 

มส. 9.1-7-3 สรุป
โครงการการจัด
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
(สรุปโครงการ
กิจกรรมไหว้ครแูละ
บายศรีสู่ขวัญนอ้ง
ใหม่) 

มส. 9.1-7-4  
    -  สรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
ภายในมหาวทิยาลัย 
โดยกระบวนการ
จัดการความรูใ้ห้กับ
นักศึกษา (QA.KM) 
ประจําปีการศึกษา 
2554 

   - บันทึกข้อความ เรื่อง 
ข้อความอนุเคราะห์
คัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
เข้ารว่มโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และสร้างเครือข่าย
การประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย 

มส. 9.1-7-5 รายช่ือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา 
ปรับปรงุ หลักสูตร 
และการให้ความ
ร่วมมือกับคณะและ
มหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
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ในด้านการประกัน
คุณภาพ 

มส. 9.1-7-6 สรุปผล
ภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิตและความ
ต้องการของบณัฑิต
มหาวิทยาลัย 
ประจําปีงบประมาณ 
2554 

 8  มีเครือข่ายการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีระบบการ
สร้างเครือข่าย  โดยผู้บริหารมีนโยบายชัดเจน  และจัด
ให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยมีการดําเนินงานสร้างเครือข่าย  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัย ได้เชิญบุคลากรภายในคณะ 
เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
หน่วยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้  

- ผศ.สุวิทย์ วงศ์บุญมาก  เป็นวิทยากรและ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2554 (มส. 9.1-8-1) 

- นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี เป็นเลขานุการ 
และนางขนิษฐา  ศิริรัตน์ เป็นผู้ช่วย ในการตรวจ
ประเมิน คุณภาพภายใน  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 28  กรกฎาคม 2554  
(มส. 9.1-8-2) 

-  ผศ . สุวิทย์ วงศ์บุญมาก   เป็นผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร ดังนี้ 
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  เมื่อวันที่  22 มิถุนายน  
2555 , โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เมื่อวันที่  
28  มิถุนายน  2555 , โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มรภ.
กําแพงเพชร   เมื่ อวันที่  26 มิถุนายน   2555 , 
โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  คณะวิทยาการ
จั ด ก า ร  มรภ .กํ า แพ ง เพช รและที่ คณะ เทค โน
คอมพิวเตอร์  มรภ.กําแพงเพชร  แม่สอด เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2555 , โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  คณะครุ
ศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร  เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  
2555 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มรภ.

มส. 9.1-8-1 หนังสือเชิญ
เป็นวิทยากรและ
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หน่วยงาน ปี
การศึกษา 2553 

มส. 9.1-8-2 หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
บุคลากรเป็น
เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หน่วยงาน ปี
การศึกษา 2553 

มส. 9.1-8-3 บันทึกแจง้
กําหนดการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับ
โปรแกรมวิชา ระดับ
คณะ  ประจําปี
การศึกษา 2554 
(เอกสาร 1 ตาราง
รายช่ือผู้ประเมนิ)  

มส. 9.1-8-4 บนัทึก
ความร่วมมือด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระหวา่ง
สถาบัน 

มส. 9.1-8-5 บันทึกเชญิ 
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กําแพงเพชร  เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2555  
- ผศ.ศรีรัตน์  เจิงกล่ินจันทร์  เป็นผู้ตรวจ

ประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร ดังนี้ 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เมื่อวันที่  21 มิถุนายน  
2555  และโปรแกรมวิชาภาษาไทย  เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน  2555  

- อาจารย์สายพิณ  พิกุลทอง กูรุง เป็น
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรมวิชา 
มรภ .กําแพงเพชร  ดังนี้  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  เมื่อวันที่  22 
มิถุนายน  2555, โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2555, โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2555  
และโปรแกรมวิชานิติศาสตร์  เมื่อวันที่  25 มิถุนายน  
2555  

- อาจารย์ปรียานุช  พรหมภาสิต  เป็น
ผู้ตรวจประเ มินคุณภาพภายในระดับโปรแกรม  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร  
เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับโปรแกรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร  
และโปรแกรมวิชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่  
28 มิถุนายน  2555  

- อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี  เป็นผู้ตรวจ
ประ เมิน คุณภาพภายในระดับ โปรแกรม  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กําแพงเพชร  
กําแพงเพชร  ดังนี้ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม เมื่อ
วันที่  21 มิถุนายน  2555 และโปรแกรมวิชาภาษาไทย  
เมื่อวันที่  22 มิถุนายน  2555  (มส. 9.1-8-3) 

2. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัย มีเครือข่ายการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกันดังนี้ 

2.1 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 8 แห่ง  มีการประชุมทําความ
ตกลงความร่วมมือและจัดกิจกรรมให้กับบุคลากร
มหาวิทยาลัย (มส. 9.1-8-4) ดังนี้ 

- การเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้กับหน่วยงานภายนอก 

- การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

เข้ารว่มโครงการแนว
ปฏิบัติที่ดี (Good 
practice) ในวนัที่ 31 
พฤษภาคม 2555 
และเอกสาร
ประกอบการนําเสนอ 
แนวปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรม 
(Innovation) ระดับ
หน่วยงานร่วมกบั
มหาวิทยาลัยใน
เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง ในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2555 

     (เอกสารเดยีวกันกับ 
ม.ส. 9.1-2-4) 

มส. 9.1-8-6 
    -  สรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
ภายในมหาวทิยาลัย 
โดยกระบวนการ
จัดการความรูใ้ห้กับ
นักศึกษา (QA.KM) 
ประจําปีการศึกษา 
2554 

   - บันทึกข้อความ เรื่อง 
ข้อความอนุเคราะห์
คัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
เข้ารว่มโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และสร้างเครือข่าย
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย 

     (เอกสารเดยีวกันกับ 
มส. 9.1-7.4) 

มส. 9.1-8-7 
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- เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน  
- การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กิจกรรมผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หรือ
นวัตกรรม เครือข่าย ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 หอประชุมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร (หลังเก่า) (มส. 9.1-8-5) 

2.2 เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  8 แห่ง ในส่วนที่
เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษามีการประชุมทําความตกลง
ความร่วมมือและจัดกิจกรรม (มส. 9.1-8-6) ดังนี้ 

- จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้าง
เครือข่ ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ ใน
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
              2.3  นายกองค์การนักศึกษา  นายกสโมสร
นักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา ได้ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ  เพื่อ
รับทราบผลการดําเนินงาน  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและให้ข้อคิดเห็น และนักศึกษาร่วม
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา (QA.KM) จํานวน 2 
รุ่น  ในวันที่  20-21 สิงหาคม  2554 (มส. 9.1-8-7) 

    (เอกสารเดียวกันกับ  
มส. 9.1-8-6) 

 
 

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดหีรือ
งานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวปฏิบัติ
ที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพงานจนเกิดผล
การปฏิบัติที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553ที่ให้
ค ว าม สํ า คัญ  และพัฒนา คุณภาพจาก เดิ ม ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทั้งส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในคณะฯ เรื่อยมาอย่างต่อเนื่องในปี
การศึกษา 2554 โดยมีกระบวนการ 8 ประเด็น ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์องค์กร และอัตลักษณ์ 
2. มีหลักการบริหารจัดการที่ดี 
3. ชี้นําองค์การ 
4. ประสานความคิด ผลิตเป็นยุทธศาสตร์ 
5. สามารถนําการเปล่ียนแปลง 
6. แสดงเป็นผลงาน 
7. ประสานเครือข่ายใช้ประโยชน์ 
8. ตอบโจทย์คุณภาพที่ยั่งยืน 
โดยการวิเคราะห์องค์กรและอัตลักษณ์ แบ่งเป็น

มส. 9.1-9-1 ตน้แบบ
การพัฒนาคุณภาพ
งานจนเกิดผลการ
ปฏิบัติที่ด ี

มส. 9.1-9-2 สรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการ 
การจดัการความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  : 
กิจกรรมนําเสนอผล
การปฏิบัตกิารที่ดี 
(Good  practice)  
หรือนวตักรรม
(Innovation) ในวัน
พุธที่ 30  มีนาคม  
2554 และเอกสาร
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แนวคิดการวินิจฉัยองค์กร  และแนวคิดจิตปัญญา ซึ่ง
ผู้บริหารเป็นผู้กําหนด 4 บทบาทที่สําคัญในการนํา
องค์กรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ สร้างทีมงานใน
การพัฒนางานด้านประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 
9 องค์ประกอบ และส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีและนําเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน 
และแลกเปล่ียนแนวความคิดที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (มส. 
9.1-9-1)  

การเผยแพร่นวตักรรม /แนวปฏิบัติที่ด ี
คณะฯ ได้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยสํานัก

ประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา  ในปีการศึกษา 
2553 ต่อเนื่องจนถึงในปีการศึกษา2554 ดังนี้    
       โครงการการจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา: กิจกรรมนําเสนอผลการปฏิบัติการ
ที่ดี (Good practice) หรือนวัตกรรม ระดับหน่วยงาน 
ใ น วั นพุ ธ ที่  3 0  มี น า คม  2 5 5 4  ณ  หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานมาทั้งส้ิน 21 ผลงาน เป็นงาน
ด้านการเรียนการสอน จํานวน 5 ผลงาน และด้านการ
พัฒนางาน  จํานวน 16  ผลงาน โดยคณะฯ ได้ส่งผล
งาน 2 ผลงานในการเข้าร่วม คือ 1) คู่มือรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรสายผู้สอน 
(อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง ) ของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 2) ส่ือการเรียน
การสอนในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของ อาจารย์
อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา และของอาจารย์เยาว
ลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษา ด้านการพัฒนางาน การผลิต
ส่ือด้านศิลปและวัฒนธรรม “ระบําชากังราว” ส่งใน
นามสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (มส. 9.1-9-2)  และ
นําเสนอเป็นโปสเตอร์  เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ในการประชุมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ฯ  เ มื่ อ วั น ที่  17-22 เ ม ษ า ยน  2554 
ณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (มส. 9.1-9-3)  
           โดยในส่วนคู่มือรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์ประจํา
ตามสัญญาจ้าง) ของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์นั้น คณะได้มีการนํามาปรับปรุง ตรวจสอบ

ประกอบ  
มส. 9.1-9-3 เอกสาร

ประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ฯ เมื่อ
วันที่ 17-22 เมษายน 
2554 ณ จ.
ประจวบคีรขีันธ ์ 

มส. 9.1-9-4 บันทึก
ข้อความ เรื่อง 
ตรวจสอบความถูก
ต้องและเหมาะสม
เครื่องมอืในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอาจารย์
ประจําตามสัญญาจ้าง 

มส. 9.1-9-5 บันทึกแจง้
รองคณบดีทัง้ 4 ฝ่าย 
เรื่อง มอบหมายการ
ประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิาน
อาจารย์ประจําตาม
สัญญาจ้าง 

มส. 9.1-9-6 หนังสือ
ตอบรับการนําไปใช้
ประโยชน์จาก
หน่วยงานต่าง ๆ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ความถูกต้อง โดยนําเสนอรองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย ช่วย
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ประจําตาม
สัญญาจ้าง (มส. 9.1-9-4) โดยคณะได้นําแบบประเมิน
ฉบับปรับปรุงดังกล่าวนํามาใช้ประเมินอาจารย์ประจํา
ตามสัญญาจ้าง ในปีงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน) 
และประจําปีงบประมาณ 2555 (รอบ 6 เดือน) และ
มอบให้รองคณบดีทั้ง 4 ฝ่ายเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง (มส. 
9.1-9-5) 
           โดยในส่วนผลงานของอาจารย์เยาวลักษณ์ 
ใจวิสุทธ์หรรษา ด้านการพัฒนางาน การผลิตส่ือด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม “ระบําชากังราว” จนมาเป็น
หลักสูตรระบําชากังราว ที่ได้รับการยอมรับจากคนใน
ท้องถิ่นจังหวัดกําแพงเพชรในการนําไปเป็นส่ือการสอน
ที่มีคุณค่า และนํามาจัดการเรียนการสอนในระดับต่างๆ 
ในจังหวัดกําแพงเพชร โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขต 1 กําแพงเพชร นําไปเป็นหลักสูตรท้องถิ่น มีการ
เผยแพร่ “ระบําชากังราว” ทั้งในและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรได้รับเชิญให้
ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรมครูอย่างต่อเนื่อง 
จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความชื่นชมในผลงานที่ทํา
อย่างต่อเนื่อง และทางผู้ที่เข้ารับการอบรมก็ได้นําไป
เผยแพร่ต่อไป (มส. 9.1-9-6) 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

9 ข้อ 9 ข้อ คะแนน 5  9 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

….. ข้อ ….. ข้อ คะแนน …..  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต :  

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :   

อาจารยต์รรกพร  สุขเกษม
นางขนิษฐา ศิรริัตน ์

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  055-721878 
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E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :  sirirat_n1@hotmail.com  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะฯ มีนโยบาย และแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชดัเจน 
2. คณะฯ มีบุคลากรที่ดูแลเรื่องการประกันคุณภาพของคณะโดยตรง และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
3. คณะฯ จัดให้มรีะบบประกันคุณภาพที่เอื้ออํานวยต่อการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพทั้งการประเมิน

ภายในและภายนอก 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
นํ้าหนัก : ร้อยละ 5  
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  3  ปีย้อนหลัง
เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5  เช่นเดียวกับการ
ประเมินภายนอก) 

ผลการดําเนินงาน     
 รอผลการประเมินคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2554  

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

คะแนน 4.50 4.50 4.71  ค่าคะแนน 4.51 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

คะแนน... คะแนน... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน : 

นางสาวขนิษฐา  ศิริรัตน์   

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท ์: 083 955 5925 
E-mail : phikulthong_s@yahoo.com E-mail : somlak_45272440@hotmail.com   
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและมีระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพและการบริหารจัดการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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องค์ประกอบที ่10  นโยบายรัฐบาล “ สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 
ตับ่งชี้ที่ 10.1    การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี  (3 D)  (การคิดรอบปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการครบทัง้ 

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 คณะ ว า ง แ ผนพั ฒน า
กิ จ ก ร ร ม ต า ม
แนวนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี (3D) และส่งเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร 
ส่ิงอํานวยความสะดวก 
และบุคคล 

         คณะได้มีการประชุมและแต่งตั้งคณาจารย์ใน
คณะเป็นคณะกรรมการด้านการจัดกิจกรรม 3 ดี (3D) 
ในการจัดกิจกรรม ตามแนวนโยบายสถานศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก 
และบุคคล ดังนี้ 
         1. คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดําเนิน
กิจกรรมตามนโยบาย 3 ดี (3D) ระดับคณะ ปี 2554 
(มส. 10.1-1) 
         2. มีการร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการ
กิจกรรม 3 ดี (3D) (มส. 10.1-2) 

มส. 10.1-1-1 คําส่ังแต่งตั้ง 
      คณะกรรมการ  3  ดี 

(3D) 
มส. 10.1-1-2 หนังสือเชิญ 
      ป ร ะ ชุ ม ก า ร จั ด 

กิจกรรม 3 ดี (3D) 
 
  

 2 คณะจัดการเรียนรู้  จัด
กิ จ ก ร ร ม ด้ า น
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยา 
เสพติด 

         คณะได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนานักศึกษา 3 ด้าน(3D) ในปีการศึกษา 2554 ดังนี้ 
        1. ด้านประชาธิปไตย ได้จัดให้มีการเดินรณรงค์
ให้ประชาชนออกไปใช้ สิทธิ์ ล งคะแนนเ ลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 ในเขตอําเภอเมือง
กําแพงเพชรซ่ึงกิจกรรมได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
กกต.จังหวัดกําแพงเพชร (มส.10.2-1, มส.10.2-2) 
        2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะได้จัดกิจกรรม 
ไหว้ครูคณะ ประจําปีการศึกษา 2554  เพื่อเป็นการ
แสดงจริยธรรมและประเพณีนิยมในการเป็นศิษย์และ
อาจารย์ (มส.10.2-3) 
        3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด คณะได้จัด
กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ซึ่งมีการแสดงดนตรีและ
รณรงค์ให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด โดยการหัน
มาเล่นดนตรีและทํากิจกรรมชุมนุม (มส.10.2-4) 

มส.10.1-2-1 หนังสือเชิญ
ร่วมกิจกรรม 

มส.10.1-2-2 ภาพถ่ายงาน 
     กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค์

ประชาธิปไตย 
มส.10.1-2-3 สรุปโครงการ

ไหว้ครูคณะภาพถ่าย 
     กิจกรรม 
มส.10.1-2-4 สรุปโครงการ

เปิดโลกชุมนุมภาพถ่าย
กิจกรรม 

 

 3 คณะพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีองค์ความรู้
และทักษะการปฏิบัติงาน

            คณะได้จัดการประชุมองค์ความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร (มส.10.3-1 และ มส.
10.3-2) 

มส.10.1-3-1 หนังสือเชิญ 
       ประชุม 
มส.10.1-3-2 รายงานการ 
          ประชุม 
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
อย่างมีคุณภาพ 

 

 4 คณะให้ความร่วมมือกับ
ทุกฝ่ายในการดําเนินงาน
น โ ย บ า ย คุ ณ ภ า พ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

            คณะดําเนินการจัดกิจกรรม สถานศึกษา 3 ดี 
(3D) ดังนี้ 
           1. คณะได้มีการแต่งตั้งคณาจารย์ในแต่ละ
โปรแกรมวิชา  ในการจัดทํากิจกรรม  3 ดี  (3D) 
(มส.10.4-1 และ มส.10.4-2) 
           2. โปรแกรมวิชาร่วมจัดส่งนักศึกษาและ
คณาจารย์ในการจัดกิจกรรม 3 ดี (3D) ของคณะ  
(มส.10.4-3 และ มส.10.4-4) 
 

มส.10.1-4-1 คําส่ังแต่งตั้ง 
     คณาจารย์ในกิจกรรม 
     3ดี (3D) ระดับคณะ 
มส. 10.1-4-2 หนังสือเชิญ

ร่วมกิจกรรม 
มส.10.1-4-3 ภาพถ่ายงาน 
     กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค์ 

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
(เอกสารชุดเดียวกับ  

     มส.10.2-2) 
มส . 1 0 . 1 -4 -4 ภาพถ่ า ย

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ปี 
2554  

 5 คณะมีการกํากับ ติดตาม
ให้โปรแกรมวิชาพัฒนา
หรือมีนวัตกรรมส่งเสริม
ให้การดําเนินงานเป็นไป
ต า ม ม า ต ร ฐ า น
สถานศึกษา 3 ดี  

           คณะมีการจัดตั้ ง คณะกรรมการ ในการ
ดําเนินงานตาม กิจกรรม 3 ดี (3D) (มส.10.5-1) 
  

มส.10.1-5-1 คําส่ังแต่งตั้ง 
ค ณ า จ า ร ย์ ใ น 
กิ จ ก ร ร ม 3 ดี  ( 3 D) 
ระดับคณะ 

 

 
ตารางที่ 10.1.1 กิจกรรม/โครงการ ตามนโยบายและแผนพัฒนาสถานศกึษาตามแนวทางนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
ประจําปีการศึกษา 2554 

ลําดบั ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุประเภท) 

ว /ด /ป  
ท่ีจัด 

หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีจัด 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) 
นักศึกษา หน่วยงานเทียบเท่า 

เป้าหมาย  เข้าร่วม เป้าหมาย เข้าร่วม

1. รณรงค์ให้ประชาชน
ออกไปใช้สิทธิล์งคะแนน
เลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 2554 

ด้าน
ประชาธิปไตย 

29 
มิถุนายน 
2554 

คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
ร่วมกบั กกต.
จังหวัด
กําแพงเพชร 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กําแพงเพชร
และสวนสิริ
จิตรอุทยาน 

400 คน 400 คน 1 1 

2. สานสมัพันธ์น้องพ่ี สืบ
สานประเพณีบายศรีสู่
ขวัญ ประจําปีการศึกษา 
2554 
 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

29 
มิถุนายน  

2554   

คณะและฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา
ร่วมกบัสโมสร
นักศึกษา 

หอประชุม
เก่า
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 

500 คน 500 คน   
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ลําดบั ช่ือกิจกรรม/โครงการ 

ประเภทของ
โครงการ/
กิจกรรม 

(ระบุประเภท) 

ว /ด /ป  
ท่ีจัด 

หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีจัด 

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน) 
นักศึกษา หน่วยงานเทียบเท่า 

เป้าหมาย  เข้าร่วม เป้าหมาย เข้าร่วม

3. โครงการเปดิโลก
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
การประกวดแข่งขัน
ดนตรีต่อต้านยาเสพติด 

ด้านภูมิคุ้มกัน
ภัยจากยาเสพ
ติด 

24 
สิงหาคม 
2554  

 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

ลานพกิุล 
ด้านหน้า
คณะ 

500  คน 500 คน  . 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน .....  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ดร.นิศากร  ประคองชาต ิ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวนิศาชล  เถิงจ๋าง 
นายศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา 

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 
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ตัวบ่งชี้ที ่10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3  ดี (3 D)  มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม  
(การคิดรอบปีการศึกษา) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน ด้าน 
 คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
จํานวน 1 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
จํานวน 2 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
ครบทั้ง 3 ด้าน 

 

 
ผลการคํานวณ  

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  (3 D)  ทั้งหมด  5 

กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 2 

กิจกรรมสนับสนนุนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 2 

กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 1 

รายการหลักฐาน 
มส. 10.2-0-1   1. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี ่สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวญั ประจําปีการศึกษา 2554 
 2.กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) : “กิจกรรม ไหวค้รูคณะ ประจําปีการศึกษา 
2554”   

3. กิจกรรมเข้าค่าย "เยาวชนรุน่ใหม่หัวใจประชาธิปไตย 
4. กิจกรรมด้านประชาธิปไตย (Democracy) : “รณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตัง้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554” 
5. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิ (Drug-Free) : “โครงการเปิดโลกกิจกรรม

ชุมนมุ กิจกรรมการประกวดแขง่ขันดนตรีตอ่ตา้นยาเสพติด” 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ครบ 3 ด้าน ครบ 3 ด้าน คะแนน 5  ครบ 3 ด้าน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

....... ..... คะแนน …..  

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ดร.นิศากร  ประคองชาต ิ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการดําเนินงาน :  

นางสาวนิศาชล  เถิงจ๋าง 
นายศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา 

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1134 โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1217 
E-mail :  maihuso@hotmail.com E-mail :   somlak_45272440@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมตามนโยบาย 3 ด ี(3D) 
 

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 8 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 
2 ข้อ  คะแนน 2 

ขาดหลักฐานเกณฑ์
ข้อ 3, 4, 5 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.2 ร้อยละ 9 9 9 
80 

ร้อยละ 11.25   
 

คะแนน 2.26 
 

80 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.3 ร้อยละ 15 13 13 

80 
ร้อยละ 16.25   

 
คะแนน 1.35 

 

80 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.4 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5 
6 ข้อ  คะแนน 4 

ขาดหลักฐานเกณฑ์
ข้อ 7 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 2.5 7 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  
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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 ่ 2.8 4 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 4 ข้อ  คะแนน 4  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.1 8 ข้อ 8 ข้อ  คะแนน 5 8 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.2 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.3 25,000 บาท/คน 2,319,322.86     2,319,322.86  
             72.00  

       32,212.82   คะแนน 5 
 

80 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 6.1 5 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5 7 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5 5 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 7.4 6 ข้อ 6 ข้อ  คะแนน 5 6 ข้อ  คะแนน 5  

ตัวบ่งชีท้ี ่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ  คะแนน 5 7 ข้อ  คะแนน 5  
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ตัวชี้วัดคุณภาพ 

 
เป้าหมาย ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) 

คณะกรรมการประเมิน หมายเหตุ 
(เช่น เหตุผลของ
การประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน 
SAR) 

ผลการดําเนินงาน (ข้อ/บาท) บรรลุเป้าหมาย 
คะแนน 

ประเมินโดย
คณะกรรมการ 

 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) ตัวหาร (% หรือสัดส่วน)  = ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 9.1 9 ข้อ 9 ข้อ  คะแนน 5 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 
3.51-4.50  การดาํเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดาํเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหต ุ

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1. ปรัชญา ปณธิานวัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
2. การเรียนการสอน 2.87 4.00 4.00 3.58 การดําเนินงานระดับดี  
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
4. การวจิัย 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
6. การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
7. การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมทกุตัวบ่งชี้ของ 9 องค์ประกอบ 3.40 4.78 4.00 4.50 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 
3.51-4.50  การดาํเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดาํเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input)

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพบัณฑิต - - 4.00 4.00 การดําเนินงานระดับดี  
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการ            
  ก. ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา - 4.86 - 4.86 การดําเนินงานระดับดีมาก  
  ข. ด้านพันธกจิของการบริหารการอุดมศึกษา 3.40 4.67 - 4.28 การดําเนินงานระดับดี  
มาตรฐานที่ 3  ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู ้ - 5.00 - 5.00 

 
การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

เฉลี่ยรวมของ ทุกมาตรฐาน 3.40 4.78 4.00 4.50 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 
3.51-4.50  การดาํเนินงานระดับด ี
4.51-5.00  การดาํเนินงานระดับดีมาก 

 
หมายเหตุ 

 
I (Input) 

 
P(Process) 

 
O(Output) 

 
รวม 

1.ด้านนกัศึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย - 5.00 4.00 4.86 การดําเนินงานระดับดีมาก  
2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.56 - 4.60 การดําเนินงานระดับดีมาก  
3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.81 5.00 - 3.40 การดําเนินงานระดับพอใช้  

เฉลี่ยรวมของ ทุกมุมมอง 3.40 4.78 4.00 4.50 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดี ดีมาก   

 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

264

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 
3.51-4.50  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 1.81 3.67 - 2.92 การดําเนินงานระดับพอใช้  
  (3)  ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
  (4)  ด้านการบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  
2.  มาตรฐานดา้นการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
  (1)  ด้านการผลิตบัณฑิต 

2.87 4.60 - 4.20 
การดําเนินงานระดับด ี

 

  (2)  ด้านการวจิัย            
  (3)  ด้านการการให้บรกิารทางวิชาการแก่สังคม            
  (4)  ด้านการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 4.00 4.75 การดําเนินงานระดับดีมาก  

เฉลี่ยรวมของทกุตัวบ่งชี้ของทกุมาตรฐาน 3.40 4.78 4.00 4.50 การดําเนินงานระดับดีมาก  
ผลการประเมิน พอใช ้ ดีมาก ดี ดีมาก   
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ภาคผนวก ก 
 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 
(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

266

ภาคผนวก ก :  ข้อมูลพื้นฐาน (Common  data set)  ตามเกณฑ์ของ สกอ.  ปีการศึกษา 2554 (กลุ่ม ข) 
 

ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 230.00 
2 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 4.30 
3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 33.00 
4 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาโทที่มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 4.30 
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์  
6 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนน

เต็ม ๕) 
 

7 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 4.30 
8 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บขอ้มูล) 288.00 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บขอ้มูล) 43.00 
10 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่จดัเก็บข้อมูล)  
11 จํานวนหลักสูตรที่เปดิสอนทัง้หมด 8.00 
12 - -ระดับอนุปรญิญา  
13 - -ระดับปริญญาตร ี 7.00 
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 
2.00 

72 - -ระดับอนุปรญิญา  
73 - -ระดับปริญญาตร ี 2.00 
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 1,654.00 
86 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนปุริญญา  
87 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 939.00 
88 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
89 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 82.00 
90 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท  (แผน ก)  
91 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท(แผน ข) 82.00 
92 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
93 - -จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก   
94 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด 288.00 
95 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเรือ่งการมีงานทํา 231.00 
96 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดง้านทําหลังสําเร็จการศึกษา 67.00 
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ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
97 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  
98 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา 137.00 
99 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 3.00 
100 เงินเดอืนหรอืรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่ได้งานทาํหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 
 

101 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 43.00 
102 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  
103 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
230.00 

104 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

 

105 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.30 

106 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

33.00 

107 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

 

108 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.00 

109 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

110 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

 

111 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

 

112 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด รวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ 87.00 
113 - -จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 80.00 
114 - -จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาตอ่  8.00 
115 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 67.00 
116 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ี 14.50 
117 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 45.50 
118 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 7.00 
119 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 12.00 
120 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ี 1.00 
121 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท 10.00 
122 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 1.00 
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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 2,114.97 
132 - -ระดับอนุปรญิญา  
133 - -ระดับปริญญาตร ี 1,843.97 
134 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
135 - -ระดับปริญญาโท 271.00 
136 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
137 - -ระดับปริญญาเอก  
138 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบริการให้นกัศึกษา 5.81 
139 จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช ้Wi-

Fi กับสถาบัน 
 

140 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแกน่ักศึกษา 

4.30 

141 ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษา อาท ิห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ใน
ระบบไร้สาย 

3.68 

142 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อาท ิงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบรกิารอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการ
หรือจดับรกิารดา้นอาหารและสนามกีฬา 
 

 

143 ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อาท ิประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมรีะบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.53 

144 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรยีนในเรื่องคุณภาพการสอน และส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้(เทียบจากค่า 5 ระดับ) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

 

145 - -ระดับอนุปรญิญา  
146 - -ระดับปริญญาตร ี  
147 - -ระดับ ป.บัณฑิต  
148 - -ระดับปริญญาโท  
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ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
149 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
150 - -ระดับปริญญาเอก   
151 จํานวนรวมของบทความวิจัยของวทิยานิพนธห์รือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ที่ตีพิมพ ์(ปริญญา

โท) 
44.00 

152 - -จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง 

17.00 

153 - -จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)  ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

26.00 

154 --จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding)  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI  หรือวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ได้รับการยอมรับในสาขา   

1.00 

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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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 13.00 
184 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณทีี่เลือกใช้เกณฑ์

ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  
5.00 

185 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาตอ่ แยกตามวุฒปิริญญาหรือเทยีบเท่า  80.00 
186 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา่  18.00 
187 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา่   55.50 
188 - -จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า   9.00 
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ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
189 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญา

ตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5)  
4.31 

190 จํานวนนักวจิัยประจําทัง้หมด รวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ 80.00 
191 - -จํานวนนักวจิยัประจําที่ปฏิบตัิงานจริง 72.00 
192 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพด้านงานวจิัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ 
 

193 จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําที่ได้รบัความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย  
194 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 818,380.00 
195 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
196 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
197 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 818,380.00 
198 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,500,942.86
199 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
200 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
201 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 1,500,942.82
202 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 72.00 
203 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
204 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
205 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
206 จํานวนนักวจิัยประจําทัง้หมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)  
207 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
208 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
209 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
210 จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่มีการยืน่การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  
211 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
212 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
213 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
214 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
215 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

จํานวนการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
4.00 

216 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

217 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
218 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 4.00 
219 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.  
220 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
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 1.00 
248 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
249 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
250 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 1.00 
251 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับชาต ิ  
252 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
253 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
254 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
255 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 3.00 
256 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
257 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
258 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 3.00 
259 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
260 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
261 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
262 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
263 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
264 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
265 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
266 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
267 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 32.00 
268 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์   
269 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 2.00 
270 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ  
271 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
272 - -ตําราหรือหนังสือที่มกีารตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
273 - -ตําราหรือหนังสือทีใ่ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนงัสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 

274 - -จํานวนนักวจิยัประจําที่ลาศึกษาต่อ  
275 จํานวนอาจารยป์ระจําที่ลาศึกษาต่อ 8.00 
276 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
277 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
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ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
278 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  8.00 
279 จํานวนนักวจิัยประจําที่ลาศึกษาต่อ  
280 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
281 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
282 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  
283 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 10.00 
284 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 6.00 
285 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย  
286 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจยั 2.00 
287 จํานวนโครงการหรอืกิจกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
288 คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)   
289 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  4.49 
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 - -จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอืน่ๆ  
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 
2.00 

322 จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสรา้งภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทกุ
ชนิด 

1.00 
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ภาคผนวก ข 
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คําสั่งคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ที่    ๐๓๓  / ๒๕๕๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศกึษา  ๒๕๕๔ 
……………………………………….. 

เพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ กําหนดแนวทาง กํากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ อํานวยความสะดวกและ
แก้ปัญหาการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะและโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 

 ๑.๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาฯ    รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
 ๑.๔  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
 ๑.๕  ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์    กรรมการ 
 ๑.๖  ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   กรรมการ 
 ๑.๗  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   กรรมการ 
 ๑.๘  ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย    กรรมการ 
 ๑.๙  ประธานโปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ 
 ๑.๑๐ ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  กรรมการ 
 ๑.๑๑ ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม    กรรมการ 
 ๑.๑๒ ประธานโปรแกรมวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ   กรรมการ 
 ๑.๑๓ นายกสโมสรนักศึกษาฯ     กรรมการ 
 ๑.๑๔ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๑๕ นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๖ นางขนิษฐา  ศิริรัตน์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
   
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ฝ่ายจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ มีหน้าที่ ประสานงาน จัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง สังเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 
  ๒.๑.๑  องค์ประกอบที่ ๑ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๑.๑ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  หัวหน้า 
   ๒.๑.๑.๒ ดร.วิทยา คามุณี    ผู้ช่วย 
 
 

๒. / ๒.๑.๑.๓ อาจารย์ศิริวรรณ... 
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   ๒.๑.๑.๓ อาจารย์ศิริวรรณ หลิมมงคล   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๔ ดร.พิษณุ บุญนิยม    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๕ อาจารย์เมืองจันทร์ พยอม   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๖ อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๗ อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๘ อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๙ อาจารย์เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑.๑๐ นางสุมาพร จั่นศรี    ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๒.๑ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   หัวหน้า 
   ๒.๑.๒.๒ รต.ดร.สุขเกษม ขุนทอง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๓ อาจารย์นิศาชล เถิงจ๋าง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๔ อาจารย์เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๕ อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๖ อาจารย์สุคนธ์ธา พุ่มเมือง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๗ อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๘ อาจารย์เสริมศักด์ิ รูปตํ่า   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๒.๙ นางสาววรรณภา จันทร์ทุ่ง   ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๓ องค์ประกอบที่ ๓ และตัวบ่งช้ีที่ ๒.๘ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๓.๑ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  หัวหน้า 
   ๒.๑.๓.๒ รต.ดร.สุขเกษม ขุนทอง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๓ อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๔ อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๕ อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๖ อาจารย์เอกวุฒิ โลหะการ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๗ อาจารย์ศุภฤทธ์ิ ธาราทิพย์นรา  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๘ อาจารย์รัชดาภรณ์ รักษ์ชน   ผ ู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๙ อาจารย์ธวชินี แสงขรรค์ชัย   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๑๐ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๓.๑๑ นายต้ัม คําพ่วง    ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๔ องค์ประกอบที่ ๔ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๔.๑ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ หัวหน้า 
   ๒.๑.๔.๒ ดร.พิษณุ บุญนิยม    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๓ อาจารย์โอกามา จ่าแกะ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๔ อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๕ อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฎีระ   ผู้ช่วย 
 
 

๓. / ๒.๑.๔.๖ อาจารย์จําเนียนน้อย... 
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   ๒.๑.๔.๖ อาจารย์จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์  ผู้ช่วย 
    ๒.๑.๔.๗ อาจารย์สุคนธ์ธา พุ่มเมือง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๘ อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๙ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๑๐ อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๔.๑๑ นางขนิษฐา ศิริรัตน์   ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๕ องค์ประกอบที่ ๕ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๕.๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้า 
   ๒.๑.๕.๒ ดร.วิทยา คามุณี    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๓ อาจารย์อภิชาติ บวบขม   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๔ อาจารย์สุคนธ์ธา พุ่มเมือง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๕ อาจารย์รัชดาภรณ์ รักษ์ชน   ผ ู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๖ อาจารย์ศุภฤทธ์ิ ธาราทิพย์นรา  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๗ อาจารย์บรรเจิด วรรณะ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๘ อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๙ อาจารย์เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๑๐ อาจารย์วิจิตร  ศิริรัตน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๕.๑๑ นางพรวิลัย วัฒนศิริ   ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๖  องค์ประกอบที่ ๖ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๖.๑ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  หัวหน้า 
   ๒.๑.๖.๒ อาจารย์จิราภา จารุวัฒน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๖.๓ อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๖.๔ อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๖.๕ อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๖.๖ อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๖.๗ อาจารย์เอกวุฒิ โลหะการ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๖.๘ อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๖.๙ อาจารย์เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๖.๑๐ นายต้ัม คําพ่วง    ผู้ช่วย 

  ๒.๑.๗  องค์ประกอบที่ ๗ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๗.๑ อาจารย์สายพิณ พิกุลทอง กูรุง  หัวหน้า 
   ๒.๑.๗.๒ ดร.วิทยา คามุณี    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๓ อาจารย์ศิริวรรณ หลิมมงคล   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๗.๔ อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๕ อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๗.๖ อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 
 

๔. / ๒.๑.๗.๗ อาจารย์พัจนภา... 
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   ๒.๑.๗.๗ อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๘ อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๙ นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี   ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๗.๑๐ นายจิรพงษ์ เทียนแขก   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๗.๑๑ นายธีศิษฏ์ กระต่ายทอง   ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๘  องค์ประกอบที่ ๘ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๘.๑ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  หัวหน้า 
   ๒.๑.๘.๒ ดร.พิษณุ บุญนิยม    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๘.๓ อาจารย์รัชดาภรณ์ รักษ์ชน   ผ ู้ช่วย 
   ๒.๑.๘.๔ อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๘.๕ อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๘.๖ อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๘.๗ อาจารย์เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์  ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๘.๘ อาจารย์นิศาชล เถิงจ๋าง   ผู้ช่วย 
   ๒..๑.๘.๙ นางสุมาพร จั่นศรี    ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๙ องค์ประกอบที่ ๙  ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๙.๑ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ หัวหน้า 
   ๒.๑.๙.๒ อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๓ อาจารย์นิศาชล เถิงจ๋าง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๔ อาจารย์โอกามา จ่าแกะ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๕ อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๖ อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๗ อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๘ นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๙.๙ นางขนิษฐา ศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
  ๒.๑.๑๐ องค์ประกอบที่ ๑๐ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๑๐.๑ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้า 
   ๒.๑.๑๐.๒ อาจารย์อภิชาติ บวบขม   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๐.๓ อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา ผู้ช่วย 

   ๒.๑.๑๐.๔ อาจารย์ธวชินี แสงขรรค์ชัย   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๐.๕ อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๐.๖ อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๐.๗ อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง   ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๐.๘ นายต้ัม คําพ่วง    ผู้ช่วย 
   ๒.๑.๑๐.๙ นางพรวิลัย วัฒนศิริ   ผู้ช่วย 

       ๕. / ๒.๒ ฝ่ายจัดทํา... 
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 ๒.๒ ฝ่ายจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับโปรแกรมวิชา มีหน้าที่ ประสานงาน จัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง สังเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 

  ๒.๒.๑ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๑.๑ อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด   หัวหน้า 

   ๒.๒.๑.๒ อาจารย์อภิชาต บวบขม   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๑.๓ อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๑.๔ อาจารย์ปาริชาติ สายจันดี   ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๒ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๒.๑ อาจารย์บุญญาบารมี สว่างวงศ์  หัวหน้า 
   ๒.๒.๒.๒ ดร.พิษณุ  บุญนิยม    ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๓ อาจารย์อาจารย์เสริมศักด์ิ  รูปตํ่า  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๔ อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทิพย์นรา  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๒.๕ อาจารย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย   ผู้ช่วย  
  ๒.๒.๓ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๓.๑ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์   หัวหน้า 
   ๒.๒.๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ บุญมา  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๓ ดร.นิศากร ประคองชาติ   ผู้ช่วย 
    ๒.๒.๓.๔ อาจารย์นิศาชล เถิงจ๋าง   ผู้ช่วย 
    ๒.๒.๓.๕ อาจารย์รัชดาภรณ์ รักษ์ชน   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๖ อาจารย์ศิริวรรณ  หลิมมงคล   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๗ อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓.๘ อาจารย์สุมาลี แก้วสะแสน   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๓๙ อาจารย์สุกัญญา อภิวัฒน์ไพบูลย์  ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๔  โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๔.๑ อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ   หัวหน้า 
   ๒.๒.๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์  สว่างผล  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๔.๔ อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธ์ิหรรษา  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๔.๕ อาจารย์อัจฉราวรรณ  รูปดี   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๔.๖ อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๔.๗ อาจารย์สุคนธ์ธา  พุ่มเมือง   ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๕ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ หัวหน้า 
   ๒.๒.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ผู้ช่วย 
 

๖. / ๒.๒.๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณลักษณ์... 
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    ๒.๒.๕.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ ผู้ช่วย 
    ๒.๒.๕.๕ อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๕.๖ อาจารย์เพ็ญภรณ์  เหลี่ยวเจริญวัฒน์  ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๖ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๖.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์  ยืนยง  หัวหน้า 
   ๒.๒.๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักด์ิ  เขียวเขิน ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๖.๔ อาจารย์สายพิณ เขียวมูล   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๖.๕ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๖.๖ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง   ผู้ช่วย 

   ๒.๒.๖.๗ อาจารย์สุประวีณ์  ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๗ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๗.๑ ดร.วิทยา  คามุณี    หัวหน้า 
   ๒.๒.๗.๒ อาจารย์จิราภา  จารุวัฒน์   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๗.๓ อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๗.๔ อาจารย์จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์  ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๗.๕ รต.ดร.สุขเกษม ขุนทอง   ผู้ช่วย 
  ๒.๒.๘ โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๘.๑ อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน   หัวหน้า 
   ๒.๒.๘.๒ อาจารย์ราววาด  ย้ิมสวัสด์ิ   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๘.๓ อาจารย์ณัฐภาณี  บัวดี   ผู้ช่วย 
   ๒.๒.๘.๔ อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ   ผู้ช่วย 
 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่    ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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คําสั่งคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ที่   ๐๖๑ / ๒๕๕๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศกึษา  ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) 
……………………………………….. 

เพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ. ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔(เพ่ิมเติม) ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ฝ่ายจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ มีหน้าที่ ประสานงาน จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง สังเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 
  ๑.๑.๑  องค์ประกอบที่ ๑ ประกอบด้วย 
  ๑.๑.๑.๑ อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร 
  ๑.๑.๑.๒ อาจารย์อาทิตยา ธานีรัตน์ 
  ๑.๑.๑.๓ อาจารย์พรชนก นุ่มน้อย 
  ๑.๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๒.๑ อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร 
  ๑.๑.๓  องค์ประกอบที่ ๓  ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๓.๑ อาจารย์ประสิทธ์ิ สิทธิดา 
   ๑.๑.๓.๒ อาจารย์นิลุบล ทําสวน 
  ๑.๑.๔  องค์ประกอบที่ ๔  ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๔.๑ อาจารย์นิลุบล ทําสวน 
  ๑.๑.๕  องค์ประกอบที่ ๕ ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๕.๑ อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ 
   ๑.๑.๕.๒ อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร 
  ๑.๑.๖  องค์ประกอบที่ ๖ ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๖.๑ อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล 
   ๑.๑.๖.๒ อาจารย์ประสิทธ์ิ สิทธิดา 
  ๑.๑.๗  องค์ประกอบที่ ๗ ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๗.๑ อาจารย์พรชนก นุ่มน้อย 
   ๑.๑.๗.๒ อาจารย์เบญจภรณ์ ศรีวงษา 

     ๒. / ๑.๑.๗.๓ อาจารย์ตรรกพร... 
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   ๑.๑.๗.๓ อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม 
   ๑.๑.๗.๔ อาจารย์นิลุบล ทําสวน 
  ๑.๑.๘ องค์ประกอบที่ ๘  ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๘.๑ อาจารย์พรชนัน สุขประเสริฐ 
   ๑.๑.๘.๒ อาจารย์เบญจภรณ์ ศรีวงษา 
   ๑.๑.๘.๓ อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร 
  ๑.๑.๙  องค์ประกอบที่ ๙ ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๙.๑ อาจารย์นิลุบล ทําสวน 
   ๑.๑.๙.๒ อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม 
  ๑.๑.๑๐ องค์ประกอบที่ ๑๐ ประกอบด้วย 
   ๑.๑.๑๐.๑ อาจารย์พรชนก นุ่มน้อย 
   ๑.๑.๑๐.๒ อาจารย์ประสิทธ์ิ สิทธิดา 
   ๑.๑.๑๐.๓ อาจารย์นิลุบล ทําสวน 
   ๑.๑.๑๐.๔ อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล 
   ๑.๑.๑๐.๕ อาจารย์พรชนัน สุขประเสริฐ 
   ๑.๑.๑๐.๖ อาจารย์เบญจภรณ์ ศรีวงษา 

 

 ๑.๒ ฝ่ายจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับโปรแกรมวิชา มีหน้าที่ ประสานงาน จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง สังเคราะห์ จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 

  ๑.๒.๑ โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม ประกอบด้วย 
   ๑.๒.๑.๑ อาจารย์พรชนัน สุขประเสริฐ 
   ๑.๒.๑.๒ อาจารย์เบญจภรณ์ ศรีวงษา 
  ๑.๒.๒ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๑.๒.๒.๑ อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม 
   ๑.๒.๒.๒ อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล 
  ๑.๒.๓ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประกอบด้วย 
   ๑.๒.๓.๑ อาจารย์ประสิทธ์ิ  สิทธิดา 
   ๑.๒.๓.๒ อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย 
  ๑.๒.๔ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 
   ๑.๒.๔.๑ อาจารย์นิลุบล  ทําสวน 

สั่ง  ณ  วันที่    ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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ภาคผนวก ค 
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คําสั่งคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ที่  ๐๓๐/๒๕๕๕ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานสงัเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

……………………………………….. 
  เพ่ือให้การดําเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  ในตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ. ประจํา    

ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗          
สั่งแต่งต้ังคณะทํางานสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๔  ดังน้ี 

 องค์ประกอบที่ ๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๑๖, ๑๗ ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักด์ิ  เขียวเขิน  หัวหน้า 
  ๒. อาจารย์วิชุรา  วินัยธรรม    ผู้ช่วย   
  ๓. อาจารย์เสริมศักด์ิ  รูปตํ่า    ผู้ช่วย    
  ๔. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ    ผู้ช่วย 
  ๕. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์    ผู้ช่วย 
  ๖. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร   ผู้ช่วย 
  ๗. อาจารย์เมืองจันทร์  พยอม    ผู้ช่วย 
  ๘. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ    ผู้ช่วย 

๙. อาจารย์วิจิตร  ศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ    ผู้ช่วย 

  ๑๑. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน    ผู้ช่วย 
๑๒. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย    ผู้ช่วย   
๑๓. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช   ผู้ช่วย 
๑๔. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง    ผู้ช่วย 
๑๕. อาจารย์นารถนรี  พอใจ    ผู้ช่วย 

  ๑๖. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
  ๑๗. อาจารย์ณัฐธยา  รังสิยานนท์   ผู้ช่วย 
  ๑๘. อาจารย์พลากร  ทิพย์มาลา   ผู้ช่วย 
  ๑๙. อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด    ผู้ช่วย 
  ๒๐. ดร.พิษณุ บุญนิยม    เลขานุการ 
  ๒๑. นางสุมาพร  จั่นศรี    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

        ๒ /องค์ประกอบที่ ๒ ...   
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 องค์ประกอบที่ ๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๑๔  ประกอบด้วย 
  ๑. อาจารย์สุชิน  รอดกําเหนิด    หัวหน้า 
  ๒. อาจารย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย   ผู้ช่วย 
  ๓. อาจารย์เสริมศักด์ิ  รูปตํ่า    ผู้ช่วย 
  ๔. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ    ผู้ช่วย 

๕. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร   ผู้ช่วย    
  ๖. อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ   ผู้ช่วย  

๗. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   ผู้ช่วย      
๘. อาจารย์เมืองจันทร์  พยอม    ผู้ช่วย 
๙. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง    ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข   ผู้ช่วย 
๑๑. อาจารย์สุคนธ์ธา  พุ่มเมือง   ผู้ช่วย     

   ๑๒. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง    ผู้ช่วย 
๑๓. อาจารย์นารถนรี  พอใจ    ผู้ช่วย 
๑๔. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   เลขานุการ 
๑๕. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์    ผู้ช่วยเลขานุการ  
๑๖. นางสาววรรณภา  จันทร์ทุ่ง   ผู้ช่วยเลขานุการ  

 องค์ประกอบที่ ๓ ประกอบด้วย 
  ๑. ดร.นิศากร  ประคองชาติ    หัวหน้า 
  ๒. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์   ผู้ช่วย 

๓. อาจารย์ศิริวรรณ  หลิมมงคล   ผู้ช่วย 
๔. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้    ผู้ช่วย 
๕. อาจารย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย   ผู้ช่วย 
๖. อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทิพย์นรา   ผู้ช่วย 
๗. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   ผู้ช่วย 
๘. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง    ผู้ช่วย 
๙. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ   ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์สุวภัทร  ทาํสวน    ผู้ช่วย  
๑๑. อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก   ผู้ช่วย 
๑๒ อาจารย์ประสิทธ์ิ    สิทธิดา   ผู้ช่วย 
๑๓. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์   ผู้ช่วย  
๑๔. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล  ผู้ช่วย  
๑๕. อาจารย์อัฐพร  ยังอยู่    ผู้ช่วย 
๑๖. อาจารย์วันธนะพล  หมั่นทา   ผู้ช่วย 
๑๗. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   เลขานุการ 
๑๘. อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง   ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นายต้ัม  คําพ่วง     ผู้ช่วยเลขานุการ   
        ๓ /องค์ประกอบที่ ๔ ...   
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 องค์ประกอบที่ ๔ และตัวบ่งช้ีที่ ๕, ๖, ๗  ประกอบด้วย 
  ๑. อาจารย์สายพิณ พิกุลทอง  กูรุง   หัวหน้า     
  ๒. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย  

๓. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข    ผู้ช่วย 
๔. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม    ผู้ช่วย    

   ๕. อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ   ผู้ช่วย 
๖. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ    ผู้ช่วย  
๗. อาจารย์สุคนธ์ธา  พุ่มเมือง    ผู้ช่วย    
๘. อาจารย์สุวภัทร  ทําสวน    ผู้ช่วย 
๙. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์    ผู้ช่วย 

  ๑๐. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข   ผู้ช่วย  
  ๑๑. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์    ผู้ช่วย 
  ๑๒. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ    เลขานุการ 

๑๓. อาจารย์จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๔. อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ  สิงหรา  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๕. นางขนิษฐา  ศิริรัตน์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๕ และตัวบ่งช้ีที่ ๘, ๙, ๑๒, ๑๓ ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ   หัวหน้า 
  ๒. อาจารย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย   ผู้ช่วย 

๓. อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทิพย์นรา   ผู้ช่วย 
๔. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์    ผู้ช่วย 
๕. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร   ผู้ช่วย 
๖. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี   ผู้ช่วย 
๗. อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ   ผู้ช่วย 
๘. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   ผู้ช่วย 
๙. อาจารย์วิจิตร  ศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์สุคนธ์ธา  พุ่มเมือง   ผู้ช่วย 
๑๑. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน   ผู้ช่วย 
๑๒. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ   ผู้ช่วย 
๑๓. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข ผู้ช่วย 
๑๔. อาจารย์อัฐพร  ยังอยู่ ผู้ช่วย 

  ๑๕. อาจารย์นารถนรี  พอใจ   ผู้ช่วย 
๑๖. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ  เลขานุการ 

  ๑๗. นางพรวิลัย  วัฒนศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
        ๔ /องค์ประกอบที่ ๖ ...   
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 องค์ประกอบที่ ๖ และตัวบ่งช้ีที่ ๑๐, ๑๑ ประกอบด้วย 
  ๑. ดร.นิศากร  ประคองชาติ หัวหน้า 
  ๒. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ ผู้ช่วย 
  ๓. อาจารย์ศิริวรรณ  หลิมมงคล ผู้ช่วย 

๔. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ผู้ช่วย  
๕. อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทิพย์นรา ผู้ช่วย 
๖. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง ผู้ช่วย 
๗. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ ผู้ช่วย 
๘. อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ ผู้ช่วย 
๙. อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ ผู้ช่วย 
๑๑. อาจารย์ประสิทฺธ์ิ  สิทธิดา ผู้ช่วย 
๑๒. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ ผู้ช่วย 
๑๓. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล ผู้ช่วย 
๑๔. อาจารย์อัฐพร  ยังอยู่ ผู้ช่วย 
๑๕. อาจารย์วันธนะพล  หมั่นทา ผู้ช่วย 
๑๖. อาจารย์นารถนรี  พอใจ  ผู้ช่วย 
๑๗. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี เลขานุการ 
๑๘. อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นายต้ัม  คําพ่วง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๗  และตัวบ่งช้ีที่ ๑๒, ๑๓  ประกอบด้วย 
  ๑. อาจารย์สายพิณ พิกุลทอง  กูรุง   หัวหน้า 
  ๒. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ    ผู้ช่วย 
  ๓. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ   ผู้ช่วย 

๔. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข ผู้ช่วย 
๕. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม ผู้ช่วย 
๖. อาจารย์จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์  ผู้ช่วย 
๗. อาจารย์อิฏฐารมณ์ มติสุวรรณ  สิงหรา ผู้ช่วย 

  ๘. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย ผู้ช่วย 
๙. อาจารย์สุวภัทร  ทําสวน ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ ผู้ช่วย 
๑๑. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์ ผู้ช่วย    

  ๑๒.อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี เลขานุการ 
  ๑๓. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๑๔. นางขนิษฐา  ศริิรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๕. นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วยเลขานุการ 
      
    ๕ /องค์ประกอบที่ ๘ ...   
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 องค์ประกอบที่ ๘  ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักด์ิ  เขียวเขิน  หัวหน้า 
  ๒. อาจารย์วิชุรา  วินัยธรรม    ผู้ช่วย 

 ๓. อาจารย์เสริมศักด์ิ  รูปตํ่า    ผู้ช่วย 
 ๔. อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ    ผู้ช่วย 
 ๕. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร ผู้ช่วย     
 ๖. อาจารย์เมืองจันทร์  พยอม ผู้ช่วย 
 ๗. อาจารย์วิจิตร  ศิริรัตน์ ผู้ช่วย 
 ๘. อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ ผู้ช่วย 
 ๙. อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ ผู้ช่วย 
 ๑๐. อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก ผู้ช่วย 

๑๑. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน ผู้ช่วย 
๑๒. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง ผู้ช่วย 

 ๑๓. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช ผู้ช่วย 
๑๔. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์ ผู้ช่วย  
๑๕. อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย 

  ๑๖. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์    ผู้ช่วย 
  ๑๗. อาจารย์ณัฐธยา  รังสิยานนท์   ผู้ช่วย 
  ๑๘. อาจารย์พลากร  ทิพย์มาลา   ผู้ช่วย 
  ๑๙. อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด    ผู้ช่วย 
  ๒๐. ดร.พิษณุ บุญนิยม    เลขานุการ 
  ๒๑. นางสุมาพร  จั่นศรี    ผู้ช่วยเลขานุการ  

 องค์ประกอบที่ ๙ และตัวบ่งช้ีที่ ๑๕ ประกอบด้วย 
  ๑. อาจารย์สายพิณ พิกุลทอง  กูรุง   หัวหน้า 
  ๒. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ    ผู้ช่วย 

 ๓. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ ผู้ช่วย 
 ๔. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ ผู้ช่วย  

๕. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย 
๖. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข  ผู้ช่วย 
๗. อาจารย์จําเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ ผู้ช่วย 
๘. อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ  สิงหรา ผู้ช่วย 
๙. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์สุวภัทร  ทําสวน ผู้ช่วย 
๑๑. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช  ผู้ช่วย 

  ๑๒. นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ เลขานุการ 
 
    ๖ /๑๓.อาจารย์ตรรกพร ...     
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  ๑๓. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๔. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๕. นายอิสราวัชร  เฟ่ืองอ่ิม ผู้ช่วยเลขานุการ 

 องค์ประกอบที่ ๑๐ ประกอบด้วย 
๑. ดร.นิศากร  ประคองชาติ    หัวหน้า 
๒. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์   ผู้ช่วย  

 ๓. อาจารย์ศิริวรรณ  หลิมมงคล ผู้ช่วย    
 ๔. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ผู้ช่วย 

๕. อาจารย์ธวชินี  แสงขรรค์ชัย ผู้ช่วย 
๖. อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทิพย์นรา ผู้ช่วย 
๗. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ ผู้ช่วย 
๘. อาจารย์สุวภัทร  ทําสวน ผู้ช่วย 
๙. อาจารย์ประสิทธ์ิ  สิทธิดา ผู้ช่วย 
๑๐. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย ผู้ช่วย 
๑๑. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ ผู้ช่วย 
๑๒. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ ผู้ช่วย 
๑๓. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล ผู้ช่วย 

     ๑๔. อาจารย์วันธนะพล  หมั่นทา  ผู้ช่วย  
  ๑๕. อาจารย์นันทิพัฒน์  เพ็งแดง เลขานุการ 
  ๑๖. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๗. นายต้ัม  คําพ่วง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
 
 


