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คํานํา 

 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดตระหนักถึงความสําคัญของ

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

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

 
 
         นายสุชิน รอดกําเหนิด 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
31 พฤษภาคม 2556 
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สารบัญ 
 

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

 ประวัติความเปนมา 1 
 ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค วิสัยทัศน คานิยมหลัก อัตลักษณ เอกลักษณ คุณลักษณะ

บัณฑิต และวัฒนธรรมของหนวยงาน  
4 

 โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัย /หนวยงาน 9 
 คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 

โครงการขององคกร Organizational  Profile 
12 
16 

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

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

 
123 
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  สารบัญ (ตอ) 
 

 
 

 ตัวบงชี้ท่ี 2.8  ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา           
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานคุณภาพบัณฑิต (สมศ.) 

127 

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

แหงชาต ิ (สมศ.) 
132 

 ตัวบงชี้ท่ี 3  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร(สมศ) 

(คณะครุศาสตร/คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 
134 

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

สอน หรือการวิจัย(สมศ.)  
203 

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

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

ตัวบงชี้ท่ี 12 : การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของสถาบัน (สมศ.)                              
                        

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

พฤติกรรม 
298 

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

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

 
ความนํา  
 

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

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

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

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

องคประกอบท่ี 10) 
 
จุดเดน/แนวทางเสริม 
 

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

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

3. คณะฯ มีการพัฒนาวารสารพิกุลใหเปนไปตามมาตรฐาน และเปนเวทีในการเผยแพรบทความ 
4. คณะฯ สงเสริมการจัดอบรมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนางาน

ดานวิชาการ และการวิจัยอยางตอเนื่อง 
5. คณะฯ มีการดําเนินงานในดานการบริการวิชาการแกสังคมท่ีเปนระบบ ทําใหเกิดเครือขายในชุมชน  

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

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มีสวนรวมในการระบุ วิเคราะห ประเมิน รวมท้ังมีสวนรวมในการดําเนินการและ
รายงานผลความกาวหนาอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมในงานการประกันคุณภาพทุกระดับ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไข 
 

1. สงเสริมการศึกษาตอปริญญาเอกใหมากข้ึน เชน การเพ่ิมจํานวนเงินทุนการศึกษา การจัดทํา
โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีเปดสอนปริญญาเอก  และการเปดสอนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย
หลายสาขา เปนตน 



ค 
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2. สงเสริมใหมีการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเสนอขอตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน เชน การเพ่ิม
จํานวนเงินทุนอุดหนุนในการทําผลงานวิชาการ  การฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการทําผลงานทางวิชาการทุก
รูปแบบ เปนตน 

 
จุดเนนการปฏิบัติตามพันธกิจพรอมพัฒนาการ 
 

ดานการบริการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชา จึงสามารถสนองตอความ

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

 

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการเผยแพรและบริการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมผาน

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

 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมกับมหาวิทยาลัย ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

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

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

ดานการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีตอบสนองตอความ

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

  

ดานการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดทํานโยบายและแผนงานดานการวิจัย สงเสริมใหมีการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะดานการวิจัย โดยจัดอบรมใหกับอาจารยในคณะ  จัดสรรเงินรายได
เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัยใหแกบุคลากรในคณะ  อีกท้ัง ยังสรางเครือขายกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแก 
สถาบันวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยท้ังระบบ ท้ังการสรางความรูความเขาใจในรูปแบบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษโครงรางงานวิจัย  ตลอดจนการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยท้ัง
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเพ่ือใหเกิดงานวิจัย อีกท้ัง ยังสนับสนุนใหคณาจารยไดมีการบูรณาการ
การวิจัยเขากับการเรียนการสอนและดานอ่ืนๆ 
 


