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บทที่ 1  สวนนํา 
 
1.  ประวัติความเปนมา 
 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ชื่อเดิมคือ คณะวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตาม
พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว หัวหนาหนวยงานเรียกวา “หัวหนาคณะ”  ตอมาเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.
2538 คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จึงเปลี่ยนเปนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หัวหนาหนวยงาน 
เรียกวาคณบดี ปจจุบันเปนหนวยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547    
  ผูดํารงตําแหนงผูบริหารตั้งแตเร่ิมกอตั้งเปนคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในป พ.ศ. 2522  มาจนถึง 
ปจจุบัน มีจํานวน 11 คน ดังนี้ 
 1. อาจารยสุนทร หิรัญวงศ  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2522 - 2528 
  2. อาจารยสมชาย ตันติสันติสม  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  ในป พ.ศ. 2528  แตตอมาไดลาออกจากตําแหนง เพื่อไปดํารงตําแหนงรองอธิการฝายวางแผนและพัฒนา 
 3. อาจารยบุญมี ปาละวงศ  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร แทนอาจารยสมชาย ตันติสันติสม ระหวางป พ.ศ. 2528 – 2533   
  4. อาจารยเอมอร เนียมนอย  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ในป พ.ศ. 2533  ในเวลาตอมาไดขอลาออกจากตําแหนง 
  5. อาจารยวิทยา เดชอุดม  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ระหวางป  พ.ศ. 2533 - 2536 
  6. ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ  ดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2536 – 2538 และป พ.ศ. 2538 - 2542   
  7. ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2542 - 2546   
  8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย วงศคําจันทร  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2546 - 2548   
  9. ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระหวางป พ.ศ. 2548 - 2552 
 10. รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2552 – 2556 (ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556) 
 11. อาจารยสุชิน รอดกําเหนิด  ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ในป พ.ศ. 2556 (ตั้งแตวันที่ 9 มีนาคม 2556) 
 ในปการศึกษา 2522  คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร มีอาจารยสุนทร 
หิรัญวงศ เปนหัวหนาคณะวิชาเปนคนแรก   
 พ.ศ.2528 ผูชวยศาสตราจารยปรีชา เศรษฐีธร อธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ยายไปดํารงตําแหนงอธิการ 
วิทยาลัยครูเพชรบูรณ และผูชวยศาสตราจารยไพรถ เลิศพิริยกมล อธิการวิทยาลัยครูรําไพพรรณี ยายมาดํารงตําแหนง
อธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชรแทน  ในชวงนี้ อาจารยบุญมี ปาละวงศ  เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร แทนอาจารยสมชาย ตันติสันติสม ซึ่งลาออกจากตําแหนงหัวหนาคณะวิชา
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  เพื่อไปดํารงตําแหนงรองอธิการฝายวางแผนและพัฒนา  
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร   
  ในหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2528 ระบุวา คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประกอบดวยภาควิชา
ดังตอไปนี้ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ (3) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร (4) ภาควิชาศิลปะ           
(5) ภาควิชาดนตรีศึกษา (6) ภาควิชานาฏศิลป (7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (8) ภาควิชามานุษยวิทยาและสังคม
วิทยา (9) ภาควิชาประวัติศาสตร (10) ภาควิชาภูมิศาสตร (11) ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร (12) ภาควิชา
ภาษาญี่ปุน   (13) ภาควิชาภาษาจีน (14) ภาควิชาภาษามาเลย (15) ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส (16) ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
(17) ภาควิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
 พ.ศ.2533 อาจารยเอมอร  เนียมนอย เปนหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  โดยในปนี้ คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ประกอบดวยภาควิชา 11 
ภาควิชา  คือ (1) ภาควิชาภาษาไทย (2) ภาควิชาภาษาตางประเทศ  (3) ภาควิชาศิลปะ (4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร   
(5) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา (6) ภาควิชาสังคมวิทยา (7) ภาควิชาประวัติศาสตร (8) ภาควิชาดนตรี  (9) ภาควิชานาฏศิลป     
(10) ภาควิชาภูมิศาสตร (11) ภาควิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร  แตในเวลาตอมา อาจารยเอมอร  เนียมนอย ไดขอลาออก
จากตําแหนงหัวหนาคณะวิชา  และอาจารยวิทยา เดชอุดม เขาดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรแทน จนถึงป พ.ศ.2536  ในระหวางนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ยังคงมี 11 
ภาควิชาเชนเดิม  ทั้งนี้ ในป พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ไดมีสวนรวมใน
การจัดงานฉลอง 100 ป การฝกหัดครูไทย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ.2535  
  ในป พ.ศ.2536 ผูชวยศาสตราจารยเจนวิทย ผาสุข ไดดํารงตําแหนงอธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ในขณะที่ 
ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ ไดดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูกําแพงเพชร (พ.ศ.
2536-2538)  โดยมีภาควิชาในสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร จํานวน 11 
ภาควิชาเชนเดิม  และ ดร.ภาคภูมิ อินทวงศ ยังไดดํารงตําแหนงหัวหนาคณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อีกวาระ
หนึ่ง ในป พ.ศ. 2538-2542 
  พ.ศ. 2542 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ ไดดํารงตําแหนงอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร และ
ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร ดํารงตําแหนงคณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร ตั้งแตป พ.ศ.2542 - 2546  ในชวงนี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร     
ไดจัดโครงสรางใหมในรูปแบบโปรแกรมวิชา จํานวน 11 โปรแกรมวิชา ประกอบดวย (1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
(ค.บ.)  (2) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา (3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา (5) โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร (6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) (7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (8) โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน (10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  (11) โปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร    
  พ.ศ. 2546 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย วงศคําจันทร ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  อนึ่ง ในปการศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตรข้ึน  
โดยมีผูชวยศาสตราจารยวินัย บุษบา เปนประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร   
 ในป พ.ศ.2547 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 จึงสงผลสถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร ไดยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547  ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทและวิธีการดําเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับในป พ.ศ.2548 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใหใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และ
กําหนดแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น โปรแกรมวิชาตาง ๆ ในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
ทยอยกันปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ซึ่งในป พ.ศ. 2549 
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ตอเนื่องมาในป พ.ศ.2550  โปรแกรมวิชาตาง ๆ จึงเร่ิมใชหลักสูตรใหม ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับ
ทราบการใหความเห็นชอบแลว 
   ป พ.ศ. 2551 ผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ ไดดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
อีกวาระหนึ่ง  และในป พ.ศ. 2552 ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
ไดหมดวาระการดํารงตําแหนงคณบดี (พ.ศ.2548 – 2552)  และผูชวยศาสตราจารยมัย ตะติยะ รองคณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ฝายกิจการนักศึกษา ไดดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คน
ตอมา (พ.ศ.2552 – 2556)  ทั้งนี้ ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองอธิการบด ี
ฝายวิทยบริการ บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม   
 ในป พ.ศ. 2556 ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย วงศบุญมาก ไดดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร แทนผูชวยศาสตราจารยรัตนา รักการ ที่หมดวาระ โดยรองศาสตราจารยมัย ตะติยะ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดหมดวาระเชนกัน และไดเขาดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและ
โครงการพิเศษ  ทั้งนี้ อาจารยสุขิน  รอดกําเหนิด รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดเขา
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คนตอมาในวาระปจจุบัน 
 ในปการศึกษา 2554 คณะจัดการศึกษา แบงเปน 7 โปรแกรมวิชา  ประกอบดวย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร และหลักสูตรปรับปรุง 2554  จํานวน 5 หลักสูตร  ไดแก  โปรแกรมวิชาวิจิตร
ศิลปและประยุกตศิลป  โปรแกรมวิชานิติศาสตร  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร  มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองทองถ่ิน บริหาร
จัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจําสาขา ประสานการบริหารโดยหนวยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และมีศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)  ศูนยสงเสริมและพัฒนาเครือขายชุมชนทองถ่ินดานประชาธิปไตย 
ศูนยคอมพิวเตอรประจําคณะ และหองสมุดกฎหมาย เปนแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่อยูในความรับผิดชอบของคณะ  
โดยในปการศึกษา 2554 คณะฯ ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม เพื่อใชในปการศึกษา 2555 โดยผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยแลว จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)           
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร) และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาจีน)    
เพื่อใชในปการศึกษา 2555    

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

มุงพัฒนาคนและองคกร  บนพืน้ฐานของวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

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

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

สรางสรรคภูมิปญญา  พัฒนาทองถ่ิน  
ดวยจิตบริการ  เนนคุณภาพมาตรฐาน  
ทํางานแบบมีสวนรวม  บนฐานคุณธรรม 

 
อัตลักษณ    

“ความรูคูชุมชน”  อาจารย บณัฑิต นักศึกษา มีความรู สามารถนําความรูไปสรางชุมชนใหเขมแข็งและชุมชน
เปนแหลงเรียนรู 
 
เอกลักษณ    

“มุงเนนทองถ่ิน  สานศิลปวฒันธรรม” 
 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มีความรูคูคุณธรรม พรอมนําสังคม 
นิยมความเปนไทย  ใสใจวิถีโลก 
 

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

 
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 
 

1.บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานเปนที่
ยอมรับในระดับชาติและ
ระดับสากล 

1.1 สรางความแข็งแกรงทางวชิาการใหแกบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลยั 
1.2 พัฒนาความรูความสามารถใหบัณฑิตมีคุณภาพ สามารถแขงขันได
ในระดับสากล 
1.3 พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ และเทคโนโลยีเพื่อเตรียม
ความพรอมสูตลาดแรงงาน 

2. บริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค 
 

2. มีระบบบริหารงานวิจัย
และงานสรางสรรค 
 

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

3.ใหบริการทาง
วิชาการแกทองถ่ิน 
 

3. ชุมชนเปนแหลงเรียนรู 
มุงสูการพัฒนาทองถ่ินใหมี
ศักยภาพพัฒนาอยางยัง่ยืน 
 
 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกในการบริการวิชาการทางวิชาการแกทองถ่ิน 
3.2 สรางความแข็งแกรงทางคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถ่ินอยาง
ยั่งยืน 
3.3  การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชนทัง้ในและตางประเทศ 

4. ทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
 

4. สรางเสริมการทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

4.1 สนบัสนนุใหทุกหลักสูตรในโปรแกรมวิชามีการบูรณาการดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวชิาการ  
4.2 พัฒนากลไกการบริหารจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปน
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ผูนําเครือขายดานการเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 
4.3 ประสานความรวมมือทางดานศิลปะและวัฒนธรรมกับกลุมแกนนํา
ในจังหวัด  

5. บริหารจัดการ
อยางมีประสทิธิภาพ 
 

5. มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม
คุณภาพของผลผลิตและการ
บริการ 

5.1  พัฒนาระบบแผนงาน  งบประมาณและการใชทรัพยากร 
5.2  พัฒนาระบบบริหารงานและทรัพยากรบุคคล 
5.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ    
5.4 พัฒนาศักยภาพของคณะสูประชาคมอาเซียน 

 
พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

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

 

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

             2.2 ยกระดับการติดตามความกาวทันในการทําวจิัยของนักวิจัย 
 2.3 สรางเสริมสมรรถนะบุคลากรดานการวิจัยและงานสรางสรรคและการบริหารจัดการงานวิจยั

และงานสรางสรรค 
               2.4 การจัดการความรูดานการวิจัยและงานสรางสรรคใหกับนกัวิจัย 

  2.5 พัฒนาระบบและกลไกการเชื่อมโยงงานวิจัยและงานสรางสรรคกับการบริการทางวชิาการและ
หรือการจัดการเรียนการสอน 

 

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

     3.3 การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และตางประเทศ 

 

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

เรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ  
 4.2 พัฒนากลไกการบริหารจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนผูนาํเครือขายดานการเผยแพร

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

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

 

ภารกิจหลัก   
จัดการศึกษาเพื่อมุงเนนการผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ 5 ประการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552 และใหบริการทางวชิาการแกนักศึกษาและบุคลากรทั่วไป ตลอดจนชุมชนในทองถ่ิน 
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1.3 โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  

 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งานบริการธุรการ 

1. หนวยงานสารบรรณ 

2. หนวยการประชมุ 

3. หนวยเลขานุการ 

4. หนวยการเจาหนาที ่

5. หนวยอาคารสถานทีแ่ละ
ยานพาหนะ 

6. หนวยประชาสัมพันธ 

7. หนวยพัฒนาระบบราชการและ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

8. หนวยการเงินและพัสด ุ

9. หนวยนโยบายและแผน 

10. หนวยบริการการจัดการเรียน
การสอน 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 

โปรแกรมวิชา 

1. รัฐประศาสนศาสตร 

2. นิติศาสตร 

3. การพัฒนาสังคม 

4. ภาษาอังกฤษ  

5. วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

6. ภาษาไทย 

7. บรรณารักษศาสตรสารสนเทศศาสตร 

8. สารสนเทศภูมิศาสตร 

9. ภาษาจีน 

หนวยกิจการนกัศึกษา ศูนย 

1. ศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 

2. ศูนยคอมพิวเตอรคณะ 

3. ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 

4. ศูนยวิทยบรกิาร (หองสมุดกฎหมาย) 

5. ศูนยสงเสรมิและพัฒนาเครอืขายชุมชน
ทองถิ่นดานประชาธิปไตย 

6. ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทในสถานศึกษา 

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

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

ประธานโปรแกรมวิชาหมดวาระในการดํารงตาํแหนง เมื่อวันที ่ประธานโปรแกรมวิชาหมดวาระในการดํารงตาํแหนง เมื่อวันที ่26 26 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556 
 

คณบด ี

รองคณบด ี

ฝายวิชาการ  

1. งานพัฒนาหลักสูตร 

2. งานพัฒนาการเรียนการสอน 

3. งานประเมนิการสอน 

4. งานพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 

5. งานวจิัยพัฒนาการเรียนการสอน 

6. งานการจัดการความรู 

รองคณบดี 

ฝายวางแผนและพัฒนา 

 และหัวหนาสํานักงาน 

คณบดี 

1. ยุทธศาสตร/โครงการ 

2. งานแผนระยะส้ันและระยะยาว 

3. งานแผนปฏิบัติการประจําป 

4. งานจดัทํารายงานประจําป 

5. งานกํากับและติดตามโครงการ
แผนปฏิบัติการ 

6. งานรายงานการใชงบประมาณ
รายไตรมาส 

7. งานจดัทําคําของบประมาณ 

 

หัวหนาศูนย 

1. ศูนยสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) 

2. ศูนยคอมพิวเตอรคณะ 

3. ศูนยฝกประสบการณวิชาชพี 

4. ศูนยวิทยบริการ (หองสมุด
กฎหมาย) 

5. ศูนยสงเสริมและพัฒนา
เครือขายชุมชนทองถิ่นดาน
ประชาธิปไตย 

6. ศูนยไกลเกล่ียขอพพิาทใน
สถานศึกษา 

7. ศูนยสงเสริมความรูกฎหมาย 
การเมือง การปกครอง 

รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิจัย 

1. งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา SAR, กพร. 

2. งานการพัฒนางานวิจัยคณะ
และทองถิน่ 

3. งานแผนบริหารความเส่ียง 

4. งานแผนความตองการ
อัตรากําลังของคณะ 

5. ชวยงานสํานักงานคณบด ี

6. งานตรวจสอบภายใน 

รองคณบด ี

ฝายกิจการนักศึกษา 

1. งานสงเสริมกิจการนกัศึกษา 

2. งานกองทุนกูยืมเรียน 

3. งานทุนการศึกษา 

4. งานพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษา 

5. งานสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม กิจการกีฬา กิจกรรม
เชียร กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
รณรงคตางๆ 

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

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

โปรแกรมวิชา       มีวาระดํารงตําแหนง โปรแกรมวิชา       มีวาระดํารงตําแหนง ตั้งแตวนัที่ ตั้งแตวนัที่ 27 27 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556

 

คณบดี 

 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการและวิจัย 

รองคณบด ี
ฝายวางแผนพัฒนาและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

หัวหนาศูนย 
 

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

การเมือง การปกครอง 
 

 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศกึษา บริการวิชาการ 

และศิลปวัฒนธรรม 

1. งานพัฒนาหลักสูตร 

2. งานพัฒนาการเรียนการสอน 

3. งานประเมินการสอน 

4. งานพัฒนาบุคลากรดานวิชาการ 

5. งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

6. งานการพัฒนางานวิจัยคณะและ

ทองถ่ิน 

7. งานการจัดการความรู 

1. ยุทธศาสตร/โครงการ 

2. งานแผนระยะส้ันและระยะยาว 

3. งานแผนปฏิบัติการประจําป 

4. งานจัดทํารายงานประจําป 

5. งานกํากับและติดตามโครงการแผนปฏิบัติการ 

6. งานรายงานการใชงบประมาณรายไตรมาส 

7. งานจัดทําคําของบประมาณ 

8. งานประกันคุณภาพการศึกษา SAR และ กพร. 

9. งานแผนบริหารความเส่ียง 

10. งานแผนความตองการอัตรากําลังของคณะ 

11. งานตรวจสอบภายใน 

 

1. งานสงเสริมกิจการนักศึกษา 

2. งานกองทุนกูยืมเรียน 

3. งานทุนการศึกษา 

4. งานพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 

5. งานบริการวิชาการ 

6. งานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจการกีฬา กิจกรรมเชียร 

กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมรณรงค

ตางๆ 



 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 
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4. คณะกรรมการบริหารหนวยงาน 
     

     
                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารยมัย ตะติยะ 
คณบดี 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

    ผูชวยศาสตราจารยเชวงศักดิ์ เขียวเขิน 
    รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

  และหัวหนาสํานักงาน 

อาจารยสุชนิ รอดกําเหนิด 
รองคณบดีฝายวิชาการ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     ดร.นิศากร ประคองชาต ิ
    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

อาจารยสายพิณ พิกุลทอง กูรุง 
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย 

                    

 

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

 อาจารยสุชนิ  รอดกําเหนิด 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร 

 ดร.วิทยา  คามุณ ี
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาสังคม 
     

 

   

 
ผศ.ดร.ประดิษฐ  นารีรักษ 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
   รองศาสตราจารยศุภพงศ  ยนืยง 

ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
     

 

   

 
อาจารยวิยุดา  ทิพยวิเศษ 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
   ผูชวยศาสตราจารยศรีรัตน  เจิงกลิ่นจันทร 

ประธานโปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร 
 

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

คณบดี 
   

 

 

 
อาจารยปรียานุช  พรหมภาสิต 
รองคณบดีฝายวางแผนพัฒนา 
และประกันคุณภาพการศึกษา 

 อาจารยสายพิณ พิกุลทอง กูรุง  
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 

 

 
อาจารยพัจนภา  เพชรรัตน 

รักษาการ รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา บริการวิชาการ  

และศิลปวัฒนธรรม 

 ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
หัวหนาสํานักงานคณบดี  

                    

 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

 อาจารยอภิชาติ บวบขม 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร 

          อาจารยโอกามา จาแกะ 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาสังคม 

     

  

 

 

 
          ดร.นิศากร ประคองชาต ิ
   ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  

   อาจารยสายพิณ พิกุลทอง กูรุง 
 ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจนี 

         อาจารยวนสันนัท นชุนารถ 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป 

และประยุกตศิลป 

 

 

 

 

 
อาจารยณัฐพล บานไร 

รักษาการ ประธานโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 

 

 อาจารยวัลลภ ทองออน  
ประธานโปรแกรมวิชา 
สารสนเทศภูมิศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารยประพิมพร โกศิยะกุล 
ประธานโปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร 

และสารสนเทศศาสตร 
 
 
 

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

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

 
ระดับหลกัสูตร 

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการที่สงเสริมการเรียนรู* 

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

• ภาคปกต ิ

• ภาค กศ.บป. 
 

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

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

รัฐประศาสนศาสตร 
(รป.บ.) 
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ

• ภาค กศ.บป. 
 

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

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

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการที่สงเสริมการเรียนรู* 

-  มีการประเมินผลกอนและหลงัเรียนมาปรับปรุง 
 

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

สารสนเทศภูมิศาสตร 
(วท.บ.) 
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ
 

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

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

วิจิตรศิลปและประยุกต
ศิลป (ศป.บ.)   
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ
 

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

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

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการที่สงเสริมการเรียนรู* 

การพัฒนาสังคม (ศศ.บ.)   
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ

• ภาค กศ.บป. 
 

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

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

ภาษาจีน (ศศ.บ.) 
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ
 

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

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

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ

• ภาค กศ.บป. 

1 
 
 

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

- อาจารยผูสอนจัด
กระบวนการ 
  เรียนการสอนที่เนนผูเรียน 
  เปนสําคัญ 
- อาจารยผูสอนมีสื่อการสอน



  

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

                          (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)    
 

19 

 
ระดับหลกัสูตร 

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการที่สงเสริมการเรียนรู* 

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

ที่ 
  เหมาะสมอยางหลากหลาย 
- เนนทักษะการฟง พูด อาน  
  เขียน  
- ทักษะการวิจัย  
- เนนการศึกษาดวยตนเอง 
 

ภาษาไทย (ศศ.บ.)   
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ
 

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

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

บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร 
(ศศ.บ.) 
 
เปดสอน 

• ภาคปกต ิ
 

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

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

จํานวน
หลักสูตร 

 
วิธีการจัดการศึกษา 

 
บริการที่สงเสริมการเรียนรู* 

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

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

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

 
(2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีปณิธาน  พันธกิจ วัตถุประสงค  วิสัยทัศน  คานิยมหลัก  อัตลักษณ  เอกลักษณ  

ของหนวยงาน ดังนี้  
 
ปณิธาน 

มุงพัฒนาคนและองคกร  บนพืน้ฐานของวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

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

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

สรางสรรคภูมิปญญา   พัฒนาทองถ่ิน  
ดวยจิตบริการ  เนนคุณภาพมาตรฐาน  
ทํางานแบบมีสวนรวม   บนฐานคุณธรรม 

 
อัตลักษณ   “ความรูคูชุมชน” 

      อาจารย บัณฑิต นักศึกษา มีความรู สามารถนําความรูไปสรางชุมชนใหเขมแข็งและชุมชนเปนแหลงเรียนรู 
 
เอกลักษณของหนวยงาน 

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

 
วัฒนธรรมของหนวยงาน 

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

“ซื่อสัตย สามัคคี นบัพี่นอง เปนเจาขององคกร เอ้ืออาทรพรอมเมตตา 
ไมผัดวนัประกันพรุง  มุงเวลา  สืบเสาะหา สูโลกกวางอยางยั่งยนื” 

 คานิยมขององคกร :  
  ทีมงาน  ความรับผิดชอบ  มุงผลงาน  ตอบแทนประโยชนซึ่งกันและกัน  
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 (3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จําแนกผูปฏิบัติงาน (Workforce) เปน 2 กลุม ตามตาราง OP-1  ก (3-1) 
โดยมีปจจัยหลักที่ทําใหผูปฏิบัติงานมุงมั่นตอภารกิจของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามตาราง OP-1 ก (3-2) และ
สวัสดิการที่คณะจัดใหตามตาราง OP-1 ก (3-3) 

 

ตาราง OP-1 ก (3-1) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
 สายผูสอน  สายสนับสนุน 
ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
อาจารยประจํา
ตามสัญญาจาง 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

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

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

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

ปจจัยหลัก 

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

มหาวิทยาลัย 
อาจารย

ประจําตาม
สัญญาจาง 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

1.งานที่ทาํเปนงานที่มีเกียรติ นา
ภาคภูมิใจ 

4.75 
(S.D.= 0.50) 

4.38 
(S.D.= 0.65) 

4.50 
(S.D.= 0.69) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

2.ไดใชความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที ่

4.54 
(S.D.= 1.00) 

4.34 
(S.D.= 0.77) 

4.50 
(S.D.= 0.69) 

4.25 
(S.D.= 0.50) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.33 
(S.D.= 0.58) 

3.ไดรับโอกาสใหรับผิดชอบงานที่
สําคัญ 

4.51 
(S.D.= 0.58) 

4.23 
(S.D.= 0.73) 

4.25 
(S.D.= 0.79) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.งานที่รับผิดชอบมสีวนที่สงเสริม
โอกาสทางความกาวหนา 

4.70 
(S.D.= 0.50) 

4.38 
(S.D.= 0.65) 

4.55 
(S.D.= 0.61) 

3.75 
(S.D.= 0.50) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 1.00) 

5.ไดรับการสงเสริมใหไปอบรม/
ประชุม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความสามารถทางวชิาชีพ 

4.25 
(S.D.= 0.96) 

4.26 
(S.D.= 0.71) 

4.60 
(S.D.= 0.60) 

2.75 
S.D.= 0.50) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.33 
(S.D.= 1.53) 

6.ไดรับโอกาสใหไปศึกษาดูงานทั้ง
ในและตางประเทศ 

4.00 
(S.D.= 1.41) 

3.46 
(S.D.= 0.88) 

3.80 
(S.D.= 1.01) 

3.25 
S.D.= 0.96) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

2.67 
(S.D.= 1.53) 

7.สวัสดิการที่ไดรับทําใหคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน 
 

4.12 
(S.D.= 1.12) 

3.38 
(S.D.= 1.04) 

3.25 
(S.D.= 0.72) 

2.50 
S.D.= 0.58) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 1.73) 
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ปจจัยหลัก 

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

มหาวิทยาลัย 
อาจารย

ประจําตาม
สัญญาจาง 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

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

 

4.69 
(S.D.= 0.48) 

4.3 
(S.D.= 0.80) 

4.25 
S.D.= 0.50) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.33 
(S.D.= 0.58) 

9.มีโอกาสไดพัฒนาความกาวหนา
ทางสายงานทัง้สายสอนและสาย
สนับสนนุ 

4.75 
(S.D.= 0.48) 

4.46 
(S.D.= 0.53) 

4.55 
(S.D.= 0.51) 

3.00 
S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.67 
(S.D.= 0.58) 

10.ไดรับโอกาสใหไปศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  

4.71 
(S.D.= 0.50) 

4.08 
(S.D.= 0.95) 

4.50 
(S.D.= 0.83) 

3.75 
S.D.= 0.50) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.67 
(S.D.= 0.58) 

11.ไดรับการสนับสนนุใหขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

4.36 
(S.D.= 0.38) 

4.17 
(S.D.= 0.86) 

3.75 
(S.D.= 0.85) 

2.50 
S.D.= 1.29) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 1.00) 

12.คาตอบแทนตําแหนงทาง
วิชาการ 

4.54 
(S.D.= 0.56) 

3.62 
(S.D.= 0.87) 

3.50 
(S.D.= 0.83) 

2.25 
S.D.= 0.98) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 1.00) 

13.ไดรับการสงเสริมใหทํา
ผลงานวิจัยเพื่อติพิมพเผยแพร 

4.24 
 (S.D.=0.82) 

4.15 
(S.D.= 0.86) 

4.15 
(S.D.= 0.88) 

2.50 
S.D.= 0.58) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.67 
(S.D.= 1.53) 

14.มีสวนรวมในกิจกรรมที่ทางคณะ
จัดข้ึน 

4.46 
(S.D.= 0.52) 

4.54 
(S.D.= 0.52) 

4.70 
(S.D.= 0.47) 

4.33 
S.D.= 0.57) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

15.ไดรับคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานตรงตามวฒุิ และเพียงพอ
ตอคาครองชีพ 

3.25 
(S.D.= 1.71) 

3.38 
(S.D.= 1.12) 

2.55 
(S.D.= 1.61) 

3.33 
S.D.= 0.58) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

2.00 
(S.D.= 1.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

                          (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)    
 

24 

ตาราง OP-1 ก (3-3) สวัสดิการของบุคลากร 
สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยและองคกรที่เกี่ยวของจัดให สวัสดิการทีค่ณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดให 

บานพักอาศัย/สินเชื่อเพื่อที่พักอาศัย การศึกษาดูงานภายในประเทศและตางประเทศ 
หองพยาบาล/ศูนยแพทยทางเลือกของมหาวิทยาลัย/สวัสดิการ
คารักษาพยาบาล 

ใหโอกาสบุคลากรเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มพูนความรูตามตําแหนงงาน 

กองทุนสวัสดิการคณะครุศาสตร มนุษยศาสตร /กองทุน
ประกันสังคม 

กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในคณะ 

สวัสดิการใชหองประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานตางๆ กองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สนามกีฬา และสถานที่ออกกําลังกาย สวัสดิการใชหองประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานตางๆ 
ทุนศึกษาตอ ทุนสนับสนุนการทําวิจัย 

  

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

ทรัพยากร รายละเอียด 
อาคารสถานที่  
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบไปดวยอาคารสถานที่ จํานวน 3 อาคาร  
ไดแก 

1) อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ซึ่งเปนอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 ชั้น ประกอบดวย 

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

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

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

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

สิ่งอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยทั่วไป 

 ที่จอดรถยนตสําหรับบุคลากรและนักศึกษา  
 ที่จอดรถยนตบริเวณดานหนาและดานหลังคณะ  
 ที่จอดรถมอเตอรไซตสําหรับบุคลากรและนักศึกษา  
 ลานพิกุลสําหรับจัดกิจกรรมและจอดรถยนตแกบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  
 ระบบรักษาความปลอดภัย  

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

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ 
สวนราชการที่เปนผูออก หรือ

เจาของกฎหมาย 

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

ขอกําหนดในการจัดการศึกษาใหได
มาตรฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.2546 

บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ.2548   

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

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

พระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชน 

ขอกําหนดในการจัดการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สภาสถาบันอุดมศึกษา 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับ 
สวนราชการที่เปนผูออก หรือ

เจาของกฎหมาย 

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

ขอกําหนดในการจัดการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

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

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 11 (2555-2559) 

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

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

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

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ 

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

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

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

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

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

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

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษารอบสาม  พ.ศ.2553   

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)  (สมศ.) 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และ
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการดํ า เนินงานด านการ
ประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ดานการวิจัย 
นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ  
(พ.ศ.2551-2554)   

วางนโยบายแนวทางการดําเนินงาน
วิจัย 

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ 

แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย  พ.ศ.
2541 

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติสําหรับ
นักวิจัยทั่วไป 

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ 

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

แนวทางในการดําเนินงานวิจัยของ
คณะ 

คณะมนุษยศาตรและสังคมศาสตร 

ดานการบริหารจัดการ 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

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

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

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

แนวทางที่สามารถนํามาเปนกรอบการ
ดําเนินงานบริหารจัดการการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพ 

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

ขอบังคับ 
สวนราชการที่เปนผูออก หรือ

เจาของกฎหมาย 

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

ดานการบริหารการเงิน 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 

การบริหารงบประมาณแผนดิน สํานักงบประมาณ 

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

การบริหารพัสดุ สํานักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. 2544 

การควบคุมการใชจายงบประมาณ
แผนดิน เพื่อติดตามประเมินผลเชิง
เปรียบเทียบแผนและผล 

สํานักงบประมาณ 

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

การบริหารงานบุคคลขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร พ.ศ. 2547-2556 

ขอบังคับ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 

สภามหาวิทยาลัย 

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

โครงสรางองคกรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Organization Chart)  
 

 
  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งานบริการธุรการ 

1. หนวยงานสารบรรณ 

2. หนวยการประชุม 

3. หนวยเลขานุการ 

4. หนวยการเจาหนาที ่

5. หนวยอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ 

6. หนวยประชาสัมพันธ 

7. หนวยพัฒนาระบบราชการและประกนั   

    คุณภาพการศึกษา 

8. หนวยการเงินและพัสดุ 

9. หนวยนโยบายและแผน 

10. หนวยบริการการจัดการเรียนการสอน 

งานวิชาการและบริการการศึกษา 

 

โปรแกรมวชิา 

1. รัฐประศาสนศาสตร 

2. นิติศาสตร 

3. การพัฒนาสังคม 

4. ภาษาอังกฤษ  

5. วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 

6. ภาษาไทย 

7. บรรณารักษศาสตรสารสนเทศ
ศาสตร 

8. สารสนเทศภูมิศาสตร 

9. ภาษาจีน 

 

หนวยกิจการนักศึกษา 

 

ศูนย 

1. ศูนยสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 

2. ศูนยคอมพิวเตอรคณะ 

3. ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 

4. ศูนยวิทยบริการ (หองสมุด
กฎหมาย) 

5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ชุมชนทองถิ่นดานประชาธิปไตย 

6. ศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทใน
สถานศึกษา 

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

 
  
  
หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    โครงสรางการบริหารชุดนี้ เปนโครงสรางตามการบริหารของคณะกรรมการบริหารชุดเกา โดยคณบดีหมดวาระโครงสรางการบริหารชุดนี้ เปนโครงสรางตามการบริหารของคณะกรรมการบริหารชุดเกา โดยคณบดีหมดวาระ  

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

 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

รองคณบด ี

ฝายวิชาการ  

1. งานพัฒนาหลักสูตร 

2. งานพัฒนาการเรียนการ
สอน 

3. งานประเมินการสอน 

4. งานพัฒนาบุคลากรดาน
วิชาการ 

5. งานวิจยัพัฒนาการเรียน
การสอน 

6. งานการจัดการความรู 

รองคณบด ี

ฝายวางแผนและพัฒนา 

 และหัวหนาสํานักงาน 

คณบด ี

1. ยุทธศาสตร/โครงการ 

2. งานแผนระยะส้ันและ
ระยะยาว 

3. งานแผนปฏิบัติการ
ประจําป 

4. งานจัดทํารายงาน
ประจําป 

5. งานกํากบัและติดตาม
โครงการแผนปฏิบัติการ 

6. งานรายงานการใช
งบประมาณรายไตรมาส 

7. งานจัดทําคําขอ
งบประมาณ 

หัวหนาศูนย 

1. สารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) 

2. ศูนยคอมพิวเตอรคณะ 

3. ศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

4. ศูนยวิทยบริการ 
(หองสมุดกฎหมาย) 

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

รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิจัย 

1. งานประกันคุณภาพ
การศึกษา SAR, กพร. 

2. งานการพัฒนางานวิจยั
คณะและทองถิ่น 

3. งานแผนบริหารความ
เส่ียง 

4. งานแผนความตองการ
อัตรากําลังของคณะ 

5. ชวยงานสํานักงานคณบดี 

6. งานตรวจสอบภายใน 

รองคณบดี 

ฝายกจิการนกัศึกษา 

1. งานสงเสริมกิจการนักศึกษา 

2. งานกองทุนกูยืมเรียน 

3. งานทุนการศึกษา 

4. งานพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษา 

5. งานสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม กจิการกีฬา กจิกรรม
เชียร กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
รณรงคตางๆ 

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

 
  
หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    โครงสรางการบริหารชุดนี้ โครงสรางการบริหารชุดนี้ เปนโครงสรางตามการบริหารคณะกรรมการบริหารชุดใหม  โดยคณบดีดํารงตาํแหนงเปนโครงสรางตามการบริหารคณะกรรมการบริหารชุดใหม  โดยคณบดีดํารงตาํแหนง

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

 
คณบดี 

 
รองคณบดี 

ฝายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดี 
ฝายวางแผนพัฒนาและประกัน

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

สถานศึกษา 
7. ศูนยสงเสริมความรู

กฎหมาย การเมือง 
การปกครอง 

 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา  บริการ
วิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

สารสนเทศภูมิศาสตร 
(วท.บ.) 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 
 

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

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

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

 
 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเทา 
 

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

สารสนเทศศาสตรในสถาบนัการศึกษา
อ่ืน 

วิจิตรศิลปและประยุกต
ศิลป(ศป.บ.)   

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ม.6) หรือ
เทียบเทา 
 

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

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

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

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

ชื่อเสียง ผลงาน  ความโดดเดนทางดาน
วิชาการของโปรแกรมวิชา 

- บริการที่สงเสริมทักษะการเรียนรู 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

- ภาค ปกต ิ
- ภาค กศ.บป.

(กําแพงเพชร)  
 

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

- การแนะแนวการศึกษา 
- ขอมูลและความมั่นใจเก่ียวกับอนาคต

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

บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 
 

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

เทียบเทา 
- รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ
ที่สามารถใชภาษาไทยได  และตองสําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา 

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

ประชาชนจีน  
- ทุนสนับสนุนการศึกษา  การอบรมใน

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

ระดับปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตร (รป.
ม.) 
สาขาการปกครองทองถิ่น 

- ผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา ที่ทาํงานในสวนองคกรปกครอง
ทองถ่ินซึ่งทําความรวมมือทางวชิาการ กับ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

 
 

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

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

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน   
-  ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 

บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 

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

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

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

วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
(ศป.บ.)   

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา  
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน   
-  ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 

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

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

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

บรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.) 

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

ภาษอังกฤษ (ศศ.บ.) 
 

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

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

ระดับปริญญาโท  
รัฐประศาสนศาสตร (รป.ม.) 
สาขาการปกครองทองถิ่น 

-  จบการศึกษาตามกําหนดเวลา 
-  มีความรู/ทักษะที่จาํเปนตอการทํางาน   
-  ไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
-  มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน 

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

นักศึกษา -  มีงานทาํหลังสําเร็จการศึกษา 
-  มีทุนการศึกษาใหระหวางเรียน 
-  มีสวัสดิการหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

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

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

ศิษยเกา -  บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 
-  เพิ่มพูนประสบการณทางวชิาชีพแกศิษยเกา 
-  ชมรมศิษยเกาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
-  ไดรับขอมูลขาวสารจากคณะสม่ําเสมอ 

สถานศึกษา/หนวยงานที่สง
นักศึกษาเขามาศึกษาตอ 

-  การพัฒนาคุณภาพครูและผูเรียน 
-  การแนะแนวการเขาศึกษาตอ 
-  นักเรียนสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

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

ผูใหทุนวิจัย -  ผูรับทุนทําตามสัญญา 
-  ผลการวิจัยไดนาํไปเผยแพร ตีพิมพ และสามารถนาํไปใชประโยชนได 

ชุมชนทองถ่ินในเขตบริการของ
คณะ/มหาวิทยาลัย 

- ความรูที่ชุมชนสามารถนาํไปปฏิบัติไดจริง 
- เปนที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาสถาบนั ชุมชน และพัฒนาอาชีพในทองถ่ิน 
- สรางองคความรูหรือนวัตกรรมดานวชิาการ 
- เพิ่มมูลคาของผลผลิตในทองถ่ิน 

 
(3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดจําแนกคูความรวมมือ ผูสงมอบ รวมทั้งบทบาทที่เกี่ยวของกันตาม

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

รวมกัน 
ชองทางการสื่อสาร 

process innovation 
พันธมิตร (ขอตกลง ผูกพัน MOU) 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
 

-  กระบวนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ  
CU-TEP 

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

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



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

                                                     (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)    
 

38 

กลุม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบตัิงาน
รวมกัน 

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

เปนเครือขายศูนยทดสอบ
ภาษาอังกฤษ   
CU-TEP  ใหกับนักศึกษา 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- จัดโครงการ
กิจกรรมรวมกัน 

- เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม 
- นําเสนองานวจิัย 
- จัดนิทรรศการ
ศิลปะไทย - จีน 

- มีงบประมาณที่ใชรวมกัน 
 

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

สํานักงานพฒันา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) 

- ใหความรวมมือ
ดานการเรียนรูทั้ง
เปนผูสอน วิทยากร 

- เปนแหลงศึกษาดู
งานหรือฝก
ประสบการณ
วิชาชีพ 

-  - มีการลงนามความรวมมือ 
(MOU) รวมกัน 

- สนับสนนุงบประมาณ บุคลากร 
และทรัพยากรการเรียนรู 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงาน
สวนบุคคล 
-  E-mail 
 

องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   

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

- นักศึกษาเรียนตาม
หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต  สาขาการ
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

- รวมมือและใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และบุคลากรของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินในหลักสูตร
ปริญญาตรี ทางดานรัฐ
ประศาสนศาสตร สาขาการ
ปกครองทองถ่ิน 

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

- บริหารจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์ผล โดย
คณะกรรมการอํานวยการ และ

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

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตลอดจนเจาหนาที่ของ
หนวยงานทั้งสองตองตดิตอ
ประสานงานรวมกัน  

- การควบคุมคุณภาพ  และ
มาตรฐานการศึกษาจะ
ดําเนินการภายใตคําแนะนาํของ
คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  

Honghe University 
(China)   
 

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

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

- มีขอตกลงรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลยัโดยโปรแกรมวิชามี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยน
คณาจารยในการทาํงานวิจยั การ
เรียนการสอน และแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝกอบรม    
 

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

Baise University 
(China)   

- กระบวนการผลิต  
การพัฒนาคณาจารย
และนักศึกษาใหมี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม 

-  หนวยบริการ
วิชาการ 
-   แหลงฝกอบรม 

- มีขอตกลงรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลยัโดยโปรแกรมวิชามี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝกอบรม    

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

Taipei Municipal 
University of 
Education 
(Taiwan) 

- กระบวนการผลิต  
การพัฒนาคณาจารย
และนักศึกษาใหมี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม 

-  หนวยบริการ
วิชาการ 
-   แหลงฝกอบรม 

- มีขอตกลงรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลยัโดยแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในการฝกสอนหรือฝก
ประสบการณวิชาชีพ    

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

National Taiwan 
Normal University 
(Taiwan)  

- กระบวนการผลิต  
การพัฒนาคณาจารย
และนักศึกษาใหมี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม 

-  หนวยบริการ
วิชาการ 
-   แหลงฝกอบรม 

- มีขอตกลงรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลยัโดยโปรแกรมวิชามี
สวนรวมในการแลกเปลี่ยน
คณาจารยในการทาํงานวิจยั การ
เรียนการสอน และแลกเปลี่ยน

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

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

นักศึกษาในการฝกอบรม    -  E-mail 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร 

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

-  นโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ ซึง่
กําหนดไวในโครงสรางการ
บริหารงานของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
 

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

คณะภายใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กําแพงเพชร 

-  บันทึกความ
รวมมือดานการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถาบนั 
 
 

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

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

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

 
สน.ประกันคุณภาพ
การศึกษา มรภ.กพ. 

-  ประสานดานการ
ประกันคุณภาพ 
-  สงเสริมสนบัสนุน 
กิจกรรม เปนที่
ปรึกษา ดานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-  คูมือการประกัน
คุณภาพภายใน  
ภายนอก 
 

-  การจัดการความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-  การใหคําปรึกษาดานการ
ประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต
ประชาสัมพนัธ 
-  Email 
 

คูความรวมมือ  
รัฐบาลเกาหล ี - ขออาสาสมัคร

สอนภาษาเกาหล ี
 ผูประสานงานจากรัฐบาลเกาหลี 

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

สํานักงานจดัหางาน
จังหวัดกําแพงเพชร 

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

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  จดหมาย 
-  เว็บไซต
ประชาสัมพนัธ 

ศูนยปฏิบัติการตอสู
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
จังหวัดกําแพงเพชร 
(ศตส.จ.กพ.) 

จัดกิจกรรมตอตาน
ยาเสพติด 

-  - ใหงบประมาณจดักิจกรรม 
- สรุปรายงานตอหนวยงานตน
สังกัด 
- จัดนิทรรศการ  ในระดับจงัหวัด 
 

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

สถาบนัวิจัย - สงเสริมสนบัสนุน
ระบบและกลไกการ
ทําวิจัย 
(งบประมาณแผนดนิ
ของมหาวิทยาลัย) 

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

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

สถาบนั/องคกร/
หนวยงานที่รับฝก
ปฏิบัติงาน 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน(การ
เรียนการสอนและฝก
ปฏิบัติทีส่รางความ
หลากหลายใน
ประสบการณและ
ทักษะ) 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

บทบาทหนาที่ของนักศึกษา - ติดตอโดยตรงทาง
โทรศัพท/โทรสาร/
จดหมาย/จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

สํานัก สถาบนั 
มรภ.กพ. 

- -  -  -  

โรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดกําแพงเพชร  

- พัฒนาบุคลากรดาน
บรรณารักษ
ผูปฏิบัตงิาน
หองสมุด 

- สงเสริมการอาน 
- การพัฒนาหองสมุด
โรงเรียน 

- หลักสูตรการ
อบรมครู
บรรณารักษ
ผูปฏิบัตงิาน
หองสมุด 

- รูปแบบกิจกรรม
สงเสริมการอาน 

- มีขอตกลงความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 

- มีคูมือการปฏิบัติงานรวมกัน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงาน
สวนบุคคล 
-  E-mail 
 

หนวยวิทยบริการ
วิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค  วัดพระ
บรมธาต ุ

- เปนแหลงฝก
ประสบการณและ
กิจกรรมดาน
บรรณารักษศาสตร 
และสารสนเทศ
ศาสตร 

- พัฒนาบุคลากรดาน
หองสมุด 

- อบรมและให
ความรูการใช
โปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัต ิ

-  - มีขอตกลงความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 

- มีแนวการปฏิบัตงิานรวมกัน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงาน
สวนบุคคล 
 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

- แหลงฝกปฏิบัติของ
หลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตร 
- แหลงทรัพยากร
สนับสนนุการเรียน
การสอน 
- แหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

- โปรแกรม
หองสมุดอัตโนมัติ 
(OpenBiblio) 

- สนับสนนุสถานที่ บุคลากร
อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงาน
สวนบุคคล 
-  E-mail 
 

สํานักวิทยบริการและ
สารสนเทศในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน

- แหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ 
- แหลงศึกษาดูงาน 

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

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

และระดับอุดมศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

- พัฒนาหองสมุด
โรงเรียน 

สวนบุคคล 
-  E-mail 
 

เทศบาลตาํบลลาน
กระบือ 

- สงเสริมการอาน รูปแบบการจัด
กิจกรรมสงเสริม

การอาน 

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

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

ประเด็นทีใ่หความสําคัญ คูแขง/ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินงานใน
ปจจุบัน 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จ 

1.  ศักยภาพของคณาจารย 
1.1  ความเชี่ยวชาญใน
การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมรภ.
กําแพงเพชร 

4.58 
 

4.38 

-  นโยบายของผูบริหาร 
-  นโยบายดานผูปฏิบตัิงาน 
-  การพัฒนาบุคลากรที่ตอเนื่อง 
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

1.2  อาจารยมีตําแหนง
ทางวชิาการ/หรือคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมรภ.พิบูล
สงคราม 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.
กําแพงเพชร 

1.91/3.24 
 
 

11.25/12.26 

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

ผลงานสรางสรรค

ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ  บุคลากร

ไดรับเชิญใหเปน

ผูทรงคุณวุฒิ

ระดับชาติ  

- คณะมีผลงานวจิัย 

การบริการวิชาการ

ดานการพฒันา

ทองถ่ิน ในระดับชาต ิ

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรมรภ.ลําปาง 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.
กําแพงเพชร 

5.00 
 

5.00 
 

-  การมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอก 
-  การกําหนดขอบขายและภาระงานของคณาจารย
รุนใหมที่ตองทําวิจัย 
-  มีทุนสนับสนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
-  มีเครือขายในการทํางานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

2.1  การบมเพาะและ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแกนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.
กําแพงเพชร 

4.29 
 

4.75 

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

2.2  ผลการสอบวัด
ประมวลความรูนักศึกษา 

- 
 
 
 

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

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

    
2.3  การมีงานทําของ
บัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.

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

3.  การบริการวิชาการ 
3.1  ความเชี่ยวชาญใน
การใหบริการวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มรภ.กําแพงเพชร 

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

4.  การประกันคุณภาพ 
4.1  ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.สวนดุสิต 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.
กําแพงเพชร 

4.76 
 
 

4.50 

-  ผลการดําเนนิงานที่มีการพัฒนาและมีกิจกรรม
การดําเนินงานดานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง 
-  ความมุงมั่น  ความรวมมือ  รวมใจของบุคลากร 
-  มีความรวมมือเปนอยางดีระหวางคณาจารยและ
นักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.2  ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มรภ.
กําแพงเพชร 

4.28 -  การมีสวนรวมในการดาํเนินงานประกันคุณภาพ
จากบุคลากรภายในคณะ 

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

กลุม/ประเภท บทบาทที่เกี่ยวของ ขอกําหนดในการปฏิบตัิงาน
รวมกัน 

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏ
กําแพงเพชร 

- กําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุ 
-จัดสรรอัตรากําลัง
ผูปฏิบัตงิานในหนวยงาน 

-  นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
 

ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ 
ซึ่งกําหนดไวในโครงสรางการ
บริหารงานคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร โปรแกรมวิชา
สารสนเทศศาสตร 

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

คณะ
มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

- กําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- จัดสรรงบประมาณ
สนับสนนุ 
-จัดสรรอัตรากําลัง

-  นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

ดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ 
ซึ่งกําหนดไวในโครงสรางการ
บริหารงานของคณะ
มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 

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

ชองทางการสื่อสาร 
process innovation 

ผูปฏิบัตงิานในหนวยงาน 
- จัดสรรวัสดุ อุปกรณ 
และเทคโนโลยี 
สนับสนนุ 

วิชา 
-โทรศัพท 
-เว็บไซต 
- E-Mail 

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สนับสนนุ 
วัสดุ อุปกรณ และ
เทคโนโลยี  

โปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ  
Alice for window 
Liberty 

ลงนามขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงานสวน
บุคคล 
-  E-mail 

สํานักงานพฒันา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
แหงชาต(ิสวทช.) 

- สนับสนนุบุคลากร 
และทรัพยากรการเรียน
การสอน 

โปรแกรมหองสมุด
อัตโนมัติ 
(OpenBiblio) 

ลงนามขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) 

-  หนังสือราชการ 
-  โทรศัพท 
-  การประสานงานสวน
บุคคล 
-  E-mail 

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

พันธกิจ ความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
การเรียนการสอนและการ
วิจัย 

1.  อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอก/หรือตําแหนง
ทางวชิาการ 

-  การสนับสนนุจากผูบริหารทั้งในระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย 

2.  การวิจัยบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรูและ
การใหบริการทางวิชาการ 

-  การเรียนรูและหนุนเสริมจากที่ปรึกษาที่เปน
ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

3.  การเผยแพรผลงานวจิัย  และการนําไปใช
ประโยชน 

-  การกําหนดภาระงานและเปาหมายในการผลิต
ผลงานวิจัยและการตีพิมพที่ชัดเจนของ
คณาจารย   
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

4.อาจารยมีผลงานทางวชิาการดานภาษา - มีฐานขอมูลงานวิจัย 
- ทุนสนับสนุนงานวิจัย 

5.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 
 

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

การบริการวิชาการ 1.  ความเชี่ยวชาญโดยการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

-  ชุมชน ทองถ่ิน ตองการพัฒนาคุณภาพชวีิต
โดยใชกิจกรรมบริการวิชาการ  
-  งบประมาณสนับสนนุการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ 

2.  การมีเครือขายความรวมมือกับองคกร -  มีเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งกับ องคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดใกลเคียง  

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดใกลเคียง 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา  

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

มีหนวยงานตนแบบนํารอง คือ สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  

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

หัวขอ วิธีการ 
หลักการพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหง
ความเปนเลิศ HPO (Hight 
Performance Organization) 

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

Performance Management  
การบริหารผลการปฏิบตัิงาน 

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

(ใชวงจร PDCA) ในการดําเนนิงาน  
P : การวางแผนกลยทุธ 

มีการทบทวนแผนกลยุทธโดยบคุลากรทุกคนมีสวนรวมและมีการสํารวจขอมูลจากผู
มีสวนไดสวนเสียมาเพื่อประกอบการจัดทําแผนกลยทุธ 

D : การดําเนิน -มีการควบคุมติดตามแผนปฏิบตัิราชการประจําปโดยผูบริหารอยางสม่ําเสมอ 
-มีการติดตามงานอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 

C : การตรวจสอบขอมูล -มีการประเมินแผนกลยุทธอยางเปนระบบ 
-มีการประเมินตนเองในระดบัโปรแกรมวิชา 
-มีการประเมินบุคลากรตามคํารับรองตามปฏิบัติราชการทั้งสายสนับสนนุและ        
 สายผูสอน 

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

    เปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึง่ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะฯ  ที่
มีความสัมพันธกับการวัด  การประเมิน  และการควบคุมการบริหารจัดการองคกร 
 

1.  การบงชี้ความรู  (Knowledge  
identification) 

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

2.  การสรางและแสวงหาความรู  
(Knowledge  creation  and  
acquisition)   

   ไดแกการสรางความรูใหม  การแสวงหาความรูจากภายนอก  การออกแบบระบบ
เพื่อรักษาความรูเการวมทั้งการกําจัดความรูที่ใชไมไดแลว   

3.  การจัดความรูใหเปนระบบ  
(Knowledge  organization) 

    เปนการวางโครงสรางความรูเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปน
ระบบในอนาคต 

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรู  
(Knowledge  codification  and  
refinement) 

    เชน  การคัดสรรความรูที่จาํเปน  การปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน
ใชภาษาเดียวกัน  การปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
 

5.  การเขาถึงความรู  (Knowledge  
access)   

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

6.  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู  
(Knowledge  sharing) 

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

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

 
6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2555 (จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และระดับการศึกษา) 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
หลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน 

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



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

                                                     (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)    
 

49 

หลักสูตรสาขาวิชา 
หลักสูตร สาขาวิชาที่เปดสอน 

ปริญญาโท ปริญญาตรี 
9. สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร   
10. สาขาวชิาการปกครองทองถ่ิน   

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

 

ประเด็น FTES 

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

ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556 

8. จํานวนอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

 8.1 แสดงรายชื่ออาจารย ตําแหนงทางวิชาการและวุฒิการศึกษา  

ลําดับ
ท่ี   

ชื่อ - สกุล 

จํานวนเดือน ตําแหนงทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

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

1 นาง เยาวลักษณ ใจวิสุทธ์ิหรรษา 12 เดือน 1       1   1   1 

2 นาย กมลวัฒน ภูวิชิต 12 เดือน 1       1   1   1 

3 นาย กวี ครองแกว 12 เดือน   1     1   1   1 

4 นาง จิราภา จารุวัฒน 12 เดือน 1       1   1   1 

5 นาย ชัชชัย พวกดี 12 เดือน   1     1   1   1 

6 นาย ประดิษฐ นารีรักษ 12 เดือน 
 

1      1     1 1 

7 นาง ประพิมพร โกศิยะกุล 12 เดือน   1     1   1   1 

8 นาง ปรียานุช พรหมภาสิต 12 เดือน 1       1   1   1 

9 นาย มัย ตะติยะ 12 เดือน     1   1 1     1 

10 นางสาว วันเพ็ญ บุญมา 12 เดือน   1     1   1   1 

11 นาย วัลลภ ทองออน 12 เดือน 1       1   1   1 

12 นางสาว วิชุรา วินัยธรรม 12 เดือน 1       1   
 

1 1 

13 นาย วิทยา คามุณ ี 12 เดือน 1       1     1 1 

14 นาย ศรัณย วงศคําจันทร 12 เดือน     1   1     1 1 

15 นาง ศรีรัตน เจิงกลิ่นจันทร 12 เดือน   1     1   1   1 

16 นาย ศุภพงศ ยืนยง 12 เดือน   
 

1    1   1   1 
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ลําดับ
ท่ี   

ชื่อ - สกุล 

จํานวนเดือน ตําแหนงทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

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

17 นางสาว สายพิณ เขียวมูล 12 เดือน 1       1 1     1 

18 นาง สายพิณ พิกุลทอง กูรุง 12 เดือน 1       1   1   1 

19 นาย สุชิน รอดกําเหนิด 12 เดือน 1       1   1   1 

20 นางสาว สุนทร ี ดวงทิพย 12 เดือน   1     1     1 1 

21 นาย สุวิทย วงษบุญมาก 12 เดือน   1     1   1   1 

22 นาย อภิชาติ บวบขม 12 เดือน 1       1   1   1 

23 นาง อรุณลักษณ รัตนพันธุ 12 เดือน     1   1   1   1 

24 นาย อัครพล ชูเชิด 12 เดือน 1       1   1   1 

25 นางสาว นิศากร ประคองชาต ิ 12 เดือน 1       1     1 1 

26 นาย บุญญาบารม ี สวางวงศ 12 เดือน 1       1   1   1 

27 นางสาว มัลลิกา ทองเอม 12 เดือน 1       1   1   1 

28 นางสาว โอกามา จาแกะ 12 เดือน 1       1   1   1 

29 นางสาว ศิริวรรณ หลิมมงคล 4 เดือน  -       0    -   0 

30 นาย พิษณุ บุญนิยม 12 เดือน 1       1     1 1 

31 นาย อนุลักษณ อาสาสู 12 เดือน 1       1   1   1 

32 นางสาว ชาลิสา ศิริธรรมเกต ุ 12 เดือน 1       1   1   1 

33 นางสาว จันทิมา กอนจันทรเทศ 12 เดือน 1       1   1   1 

34 นางสาว วิยุดา ทิพยวิเศษ 12 เดือน 1       1   1   1 

35 นาง ธวชินี ลาลิน 12 เดือน 1       1   1   1 

36 นาย เสรมิศักดิ ์ รูปต่ํา 12 เดือน 1       1   1   1 

37 นาย ศุภฤทธ์ิ ธาราทิพยนรา 12 เดือน 1       1   1   1 

38 นางสาว วนัสนันท นุชนารถ 12 เดือน 1       1   1   1 

39 นางสาว พัจนภา เพชรรัตน 12 เดือน 1       1   1   1 

40 นางสาว ชุตินธร ฉิมสุข 12 เดือน 1       1   1   1 

41 นางสาว ตรรกพร สุขเกษม 12 เดือน 1       1   1   1 

42 นางสาว อภิญญา จอมพิจิตร 12 เดือน 1       1   1   1 

43 นางสาว สมลักษณ วิริยจาร ี 12 เดือน 1       1   1   1 

44 นางสาว ปาริชาต ิ สายจันด ี 12 เดือน 1       1   1   1 

45 นางสาว มาลัยรัตน คณิตชยานันท 12 เดือน 1       1   1   1 

46 นางสาว ประทับใจ ทัศนแจมสุข 12 เดือน 1       1   1   1 

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

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

ชื่อ - สกุล 

จํานวนเดือน ตําแหนงทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

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

49 นาย ณัฐพล บานไร 7 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5 

50 นาย เชวงศักดิ์ เขียวเขิน 12 เดือน   1     1   1   1 

51 นาย จําเนียนนอย สิงหะรักษ 12 เดือน 1       1   1   1 

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

53 นางสาว สุมาล ี แกวสะแสน 12 เดือน 1       1   1   1 

54 นาย สุภาสพงษ รูทํานอง 12 เดือน 1       1   1   1 

55 นาย เมืองจันทร พยอม 12 เดือน 1       1 1     1 

56 นาย ฤทธิรงค เกาฎีระ 12 เดือน 1       1   1   1 

57 นาย วิจิตร ศิริรัตน 12 เดือน 1       1   1   1 

58 นางสาว นิศาชล เถิงจาง 12 เดือน 1       1 1     1 

59 นาย วุฒิวัฒน  อนันตพุฒิเมธ 12 เดือน 1       1   1   1 

60 นาย บรรเจดิ วรรณะ 12 เดือน 1       1 1     1 

61 นาย วัชรัศน  ศรีวิริยะกิจ 12 เดือน 1       1 1     1 

62 นาย จิรพงศ ยืนยง 12 เดือน 1       1 1     1 

63 นาย เอกวุฒิ โลหะการก 12 เดือน 1       1 1     1 

64 นางสาว รัชดาภรณ รักษชน 12 เดือน 1       1 1     1 

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

66 นาย นันทิพัฒน เพ็งแดง 12 เดือน 1       1   1   1 

67 นาย บัญชา วัฒนาทัศนีย 12 เดือน 1       1 1     1 

68 นาย ประสิทธ์ิ สิทธิดา 11 เดือน 1       1 1     1 

69 นางสาว อาทิตยา ธานีรัตน 12 เดือน 1       1 1     1 

70 นางสาว พรชนก นุมนอย 12 เดือน 1       1 1     1 

71 นาย ณัฐพงศ บุญครอบ 12 เดือน 1       1 1     1 

72 นางสาว อรัญญารัตน ศรีสุพัฒนะกุล 12 เดือน 1       1   1   1 

73 นางสาว อัฐพร คริสตพระพร 12 เดือน 1       1 1     1 

74 นาย บุญญวัฒน ศรีวังราช 12 เดือน 1       1 1     1 

75 นางสาว วาสนา มีศิลป 12 เดือน 1       1 1     1 

76 นาย วันธนะพล หมั่นหา 12 เดือน 1       1 1     1 

77 นาย ฉัตรชัย อยูเกิด 12 เดือน 1       1 1     1 

78 นาย พลากร ทิพยมาลา 12 เดือน 1       1 1     1 

79 นางสาว ณัฐธยา รังสิยานนท 12 เดือน 1       1 1     1 

80 นางสาว ศศิธร ศิริรัตน 12 เดือน 1       1 1     1 



 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 

                                                     (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)    
 

52 

ลําดับ
ท่ี   

ชื่อ - สกุล 

จํานวนเดือน ตําแหนงทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

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

81 นางสาว สุวภัทร   พิรณฤทธ์ิ 12 เดือน 1       1   1   1 

82 นางสาว วาสนา อาจสาลิกรณ 12 เดือน 1       1   1   1 

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

84 นางสาว สิริรตัน แสงทอง 10 เดือน 29 วัน 1       1 1 
 

  1 

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

86 นางสาว นารถนร ี พอใจ 11 เดือน 1       1   1   1 

87 นาย อัครพงษ  เพ็ชรพูล 10 เดือน 1       1   1   1 

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

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

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

91 นางสาว อภิญญา แซยั้ง 7 เดือน  0.5       0.5 0.5     0.5 

92 นาย กลาณรงค สุทธิรอด 12 เดือน 1       1     1 1 

93 นาย ธีรวิสิฐ มูลงามกูลจ 12 เดือน 1       1     1 1 

    
รวมท้ังสิ้น 75.5 9 4 0 88.5 23.5 55.5 9.5 88.5 

              8.2 จํานวนอาจารย (จําแนกตามการปฏิบัติงาน) 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ประเภท 

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

- กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา 3 3 

- กลุมวิชานาฏศิลปและการละคร 2 1.5 
รวมทั้งสิ้น 93 88.5 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556 
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8.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาํแนกตามประเภทบุคคล 
 

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

รวม 8 
     ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2556  

 
8.4 แสดงจํานวนอาจารยประจาํที่ลาศึกษาตอ เต็มเวลา – บางเวลา ประจาํปการศึกษา 2555 
 

  
สาขาวิชา 

  

ระดับการศึกษาตอ  (คน) 
  

รวม 
  

ศึกษาตอเต็มเวลา ศึกษาตอบางเวลา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

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

 
9. งบประมาณ และอาคารสถานที่    

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

ประเภทบุคลากร จํานวน 
ประจําปงบประมาณ 2555 
งบบุคลากร 137,100 
งบดําเนนิงาน 

- บกศ. 
- กศ.บป. 
- งบประมาณแผนดิน 

 
1,384,020 
842,400 

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

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

 
1,761,720 
561,000 

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

รวม 6,684,840 
 
9.2 อาคารสถานที ่           

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ การพัฒนาหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ (รายตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

 

1. ควรตรวจสอบกระบวนการในการทําแผนใหชัดเจน
ครบถวน ในการใชวงจร PDCA (เพราะบางแผนจะ
ขาด A)  

จัดทําแผนตามวงจรคุณภาพทั้ง 4 ดาน (PDCA) ทุกปงบประมาณ 

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

 
 
 
- นําแผนเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อใหความเห็นชอบใน
วาระเพื่อพิจารณา (ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ) แลว  และจะดําเนินการประจําปทุกป 

องคประกอบตามอัตลักษณ 
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ใหมีการสงเสริม ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
จนกระทั่งโครงการไดรับการยอมรับยกยอง 
 

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

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

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

องคประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 

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

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

ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากรสนับสนุน 
2. ควรมีมาตรการเรงรัดใหคณาจารยรุนใหมศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอก  รวมถึงการเรงรัดใหคณาจารยที่
ครบกําหนดในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ดําเนินการตามระบบ 
 

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

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

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

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

 
คณะฯ ไดมอบหมายโปรแกรมวิชาสํารวจและจัดเก็บขอมูลบัณฑิต
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ และใหทําการ สํารวจและ
จัดเก็บขอมูลบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ทุกป
การศึกษา 
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ขอเสนอแนะ การพัฒนาหนวยงานตามขอเสนอแนะ 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา 
5. ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางเปน
รูปธรรม 

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

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

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

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

องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
1.ควรสงเสริมสนับสนุนการบูรณาการวิจัย งาน
สรางสรรค กับการเรียนการสอนครบทุกโปรแกรมวิชา 
 
 
 
 
 

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

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

3. การนําเสนอผลการดําเนินงาน (งบประมาณ 
จํานวนอาจารย) ควรนําเสนอเปนภาพที่แยกผลการ
ดําเนินงานรายโปรแกรมวิชา 

- คณะฯ ไดจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน (งบประมาณ จํานวน
อาจารย) โดยแยกผลการดําเนินงานเปนรายโปรแกรมวิชา 

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

 
 
คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค  ดังนี้  
  1. คณะฯ จัดทําคําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เร่ือง  
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการ
ผลิตและเผยแพรผลงานการวิจัยและงานสรางสรรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 (คส.053/2555 ลงวันที่ 24 ก.ค.55) เพื่อ
พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร
ผลงานการวิจัยและงานสรางสรรค และจัดระบบสรางขวัญและ
กําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน 
  2. คณะฯ จัดทําประกาศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนทํางานวิจัย งาน
สรางสรรค และผลงานวิชาการอ่ืนๆ ปพุทธศักราช 2555  ลงวันที่ 
11 ต.ค.55 (เร่ิมดําเนินการตั้งแตป 2553)  เพื่อกําหนดใหเปน
แนวทางปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนใหกับคณาจารยในคณะได
ถือปฏิบัติและทราบโดยทั่วกัน 
  3.คณะฯ จัดทําประกาศคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
เร่ือง  นโยบาย กลยุทธ  มาตรการ  เปาหมายและแผนงานการ
วิจัย ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (ลงวันที่ 11 
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ต.ค.55)  เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไก
สงเสริมสนับสุนนอยางครบถวน สงผลตอการปฏิบัติตามพันธกิจ
ของคณะฯ ดานการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม และพัฒนา
ทองถ่ิน สงเสริมนโยบายดานการวิจัย รวมทั้ง สงเสริมการ
เผยแพรและสรางเครือขายการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค สูสาธารณชน ใหเกิดการนําไปประยุกตใชประโยชน 
  4. คณะไดจัดทําระเบียบวาดวยการใหรางวัลดีเดน เผยแพร
ผลงานทางวิชาการ ประจําปการศึกษา ทุกปการศึกษา โดยคณะ
ไดนําระเบียบแจงผานแหลงประชาสัมพันธตางๆ ไดแก ผาน
เว็บไซตคณะ ผานบอรดประชาสัมพันธ   พรอมทั้งแจกระเบียบ
ใหกับคณาจารยในคณะฯ ทุกทาน  เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย 
  5. คณะจัดหางบประมาณในการกระตุนและสรางแรงจูงใจ     
ใหอาจารยตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ    
ที่อยูในฐานขอมูลของ ISI หรือ SCORPUS และไดจัดทําคําสั่งพี่
เลี้ยงนักวิจัยที่มีนักวิจัยทุกศาสตร  เปนที่ป รึกษา คอยให
คําปรึกษา ขอเสนอแนะ หรือชวยเหลือนักวิจัยหนาใหมดานความรู
เชิงเทคนิคและสนับสนุนขอมูลที่จําเปนใหกับอาจารยในคณะฯ   
  6. คณะฯ จัดแหลงเผยแพร แหลงคนควา แหลงตีพิมพ   
วารสารวิชาการที่มีระดับคุณภาพสูง ผานเว็บไซต ผานบอรด
ประชาสัมพันธคณะ โดยผานทางเว็บไซดสถาบันวิจัย  สํานักวิทย
บริการในการประชาสัมพันธแหลงตีพิมพตีพิมพ เผยแพรผลงาน 
ใหอาจารยทุกทานไดเขาไปศึกษา 
   7. คณะฯ จัดทําเกียรติบัตรสําหรับมอบใหผูที่จัดทําผลงานวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกเสร็จสมบูรณ  และประกาศยกยองเพื่อให
ทุกคนทราบ  ในสวนอาจารยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติ และนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูลของ ISI หรือ 
SCORPUS คณะฯ จะจัดทําเกียรติบัตรและประกาศยกยองให 
ทุกคนไดทราบตอไป 
     ทั้งนี้  คณะฯ ไดสนับสนุนใหอาจารยเขาอบรมวิชาการเพื่อ
เพิ่มพูนความรูและความเขาใจในการตีพิมพผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติ และนานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูลของ ISI หรือ 
SCORPUS และในวารสารตางๆ  โดยปการศึกษานี้  มีคณาจารย
ในคณะนําผลงานวิจัยไปเผยแพร และตีพิมพในวารสารระดับชาติ 
และนานาชาติ  ในการประชุมวิชาการ คือ อาจารยวัลลภ        
ทองออน  ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย เร่ือง การถอดองคความรู
ดานประวัติศาสตรและความทรงจําชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว
ชุมชนกรณีชุมชนนครชุม กําแพงเพชร  ในการประชุมวิชาการ 
“ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปญญาทองถ่ิน : บูรณาการ
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องคความรูสูการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่ งยืน เมื่อวันที่  9-10 
พฤศจิกายน 2555  ซึ่งจัดโดยสํานักบริหารโครงการสงเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สกอ.
รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ 
1. สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยจัดทําบทความ
วิชาการใหมากข้ึน 

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

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแกสังคม 
1. ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน
การสอนและงานวิจัยที่หลากหลายโปรแกรมวิชา 

 

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

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

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

 

1. ควรมีการสํารวจความตองการของการใหบริการที่
หลากหลายชองทางนอกจากการสํารวจออนไลน เชน 
การทําวิจัยสํารวจ การลงพื้นที่จริงเพื่อสอบถามความ
ตองการ 

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

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

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

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

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

องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
1. ควรเพิ่มรายวิชาที่นําศิลปวัฒนธรรมมาบูรณาการ
ในการเรียนการสอน 

 
 
 
- มอบหมายใหคณาจารยภายในคณะ นําศิลปวัฒนธรรมมาบูรณา
การในการเรียนการสอน  ทุกโปรแกรมวิชา 

2. ควรทบทวนความสอดคลองของตัวชี้วัด เปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนน 
 

- คณะฯ ไดทบทวนความสอดคลองของตัวชี้วัด เปาหมายและ
เกณฑการใหคะแนน ในการจัดประชุมเตรียมความพรอมจัดทํา 
SAR ประจําปการศึกษา 2555 และประชุมทบทวนเมื่อคร้ัง
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 ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางแผนกลยุทธ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  และแผนบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2560 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 
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