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คํานํา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามข้อกําหนด

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ที่กําหนดให้การจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  รวมถึงนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ด้วยเห็นว่า การประกันคุณภาพการศึกษา
จะสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามความพร้อม  ความชํานาญและความเชี่ยวชาญของคณะ  การดําเนินงานที่คํานึงถึงกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  จะเป็นปัจจัยหลักที่จะนําความเป็นเลิศมาสู่คณะได้ 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฉบับน้ี เป็น
รายงานที่แสดงผลการปฏิบัติงานของคณะ ในรอบปี 2553 เพื่อตรวจสอบดูว่าการดําเนินงานประกันคุณภาพจากตัวบ่งชี้ทัง้ 3 
กลุ่มนั้น ประกอบด้วย 1) กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน , 2) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และ 3) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวม 16 ตัว
บ่งชี ้มีการดําเนินการเพื่อนําไปเป็นข้อมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัตงิานให้มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยรับ
การประเมินจากองค์กรประเมินภายนอก คือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งจะทําการ
ประเมินทกุๆ  5  ปี 
 การประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นให้ความสําคัญในประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของคุณภาพการศึกษา  คณะฯ หวังว่าการประเมินคุณภาพด้วยตนเองในครั้งนี้คงจะได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ยิ่งจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรให้ดีขึ้นต่อไป 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะตยิะ) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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สารบัญ 
 

หน้า 
คํานํา  
สารบัญ  
บทสรุปผู้บริหาร  
บทที่ 1 ส่วนนํา  

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 1 
ปรัชญา วิสัยทศัน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 4 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 5 
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 7 
หลักสูตรและสาขาวิชาทีเ่ปิดสอน 9 
จํานวนนักศึกษา/ จํานวน FTES ของหน่วยงาน 9 
จํานวนอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน 7 
งบประมาณ และอาคารสถานที ่ 13 
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 13 

บทที่ 2 ส่วนสําคัญ  
 ด้านคุณภาพบัณฑิต  
 ตัวบ่งชีท้ี ่1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 15 
 ตัวบ่งชีท้ี ่2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
17 

 ตัวบ่งชีท้ี ่3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 19 
 ตัวบ่งชีท้ี ่4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 23 
 ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 24 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้ประโยชน์ 27 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 31 
 ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 8 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัย 
33 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนหรือองค์กรภายนอก 36 
 ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 39 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม  43 
 ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
 ตวับ่งชี้ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 46 
 ตัวบ่งชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน   47 
 ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  
 ตัวบ่งชี้ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 49 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
บทที่ 2 ส่วนสําคัญ (ตอ่)  
 ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 51 
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยฯ)  
 ตัวบ่งชี้ที ่16 ผลการพฒันาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
 ตัวบ่งชีท้ี ่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเ้กิดอัตลักษณ ์ 53 
 ตัวบ่งชีท้ี ่ 16.2 ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ ์ 60 
 ตัวบ่งชีท้ี ่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน 62 
 ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม  
 ตัวบ่งชี้ที ่18 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแกปั้ญหาของสังคมในด้านต่างๆ  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 18.1 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญัหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 71 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปญัหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบนั 75 
บทที่ 3 ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  
 ส่วนสรุป ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) 79 
ภาคผนวก  
 ก. ข้อมูลพื้นฐาน (Common  data set) 83 
 ข.คําส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 91 
 ค. คําส่ังคณะทาํงานสังเคราะหร์ายงานการประเมินตนเอง 99 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร : 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิมคือคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานเรียก 
หัวหน้าคณะ ต่อเม่ือมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงาน เรียกว่าคณบดี ปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 

สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน 3  ซึ่งเป็นอาคารหลักในการจัดการ
เรียนการสอน  และมีอาคารดนตรี  อาคารศิลปะ  อาคารสํานักวิทยบริการฯ ห้องนาฏศิลป์ เป็นอาคารประกอบที่จัดการเรียน
การสอนเฉพาะทาง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการศึกษา แบ่งเป็น 8 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น บริหารจัดการ
ในรูปแบบอนุกรรมการประจําสาขา ประสานการบริหารโดยหน่วยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และมี
ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (GIS)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประจําคณะ และห้องสมุดกฎหมาย เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ 

ปีการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษาทุกประเภท รวมทั้งส้ิน 1,420 โดยมีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน 688 คน นักศึกษาภาค กศ.บป. จํานวน 653 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 
79 คน (ระดับปริญญาโทบริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจําสาขา ประสานการบริหารโดยหน่วยประสานการจัด
บัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ข้อมูลด้านบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากรสายสอน จําแนกตาม ตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 
27 คน ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 คน ตําแหน่งอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง จํานวน 29 คน รวมจํานวน
ทั้งส้ิน 63 คน (ลาศึกษาต่อ 5 คน) และบุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนทั้งส้ิน 9.5 คน 

 
ผลการประเมินในภาพรวม 
 คะแนนเฉล่ียตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 - 11  คะแนนเฉล่ีย 4.48 ระดับคุณภาพด ี
 คะแนนเฉล่ียตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 1 - 15  คะแนนเฉล่ีย 4.30 ระดับคุณภาพด ี
 คะแนนเฉล่ียทุกตัวบง่ชี้ สมศ.  คะแนนเฉล่ีย 4.46 ระดับคุณภาพด ี
 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้แยกตามกลุ่ม 
 คะแนนเฉล่ียตัวบ่งชี้ สมศ. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน คะแนนเฉล่ีย 4.30 ระดับคุณภาพด ี
 คะแนนเฉล่ียตัวบ่งชี้ สมศ. กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ์ คะแนนเฉล่ีย 4.76 ระดับคุณภาพดมีาก 
 คะแนนเฉล่ียตัวบ่งชี้ สมศ. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม คะแนนเฉล่ีย 5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 
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จุดเด่น/แนวทางเสริม 
1. คณะฯ ได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ส่ือโทรทัศน์ และ

เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการจัดกิจกรรม ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการ 
2. คณะฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่คณะและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ทักษะต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน 
3. คณะฯ มีการพัฒนาวารสารพิกุลให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเวทีในการเผยแพร่งานวิจัย 
4. คณะฯ ส่งเสริมการจัดอบรมและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปประชุม อบรม สัมมนาอย่างต่อเนื่อง 
5. คณะฯ  มีการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มีระบบกลไก  ทําให้เกิดเครือข่ายชุมชน  สังคม ทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง 
6. นักศึกษาให้ความร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เป็นอย่างดี 
7. ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด 
8. บุคลากรทุกคนภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของคณะฯ อาทิเช่น กิจกรรมการจัดทําแผน

บริหารความเส่ียง มีส่วนร่วมในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน รวมทั้งมีส่วนร่วมดําเนินการและรายงานผลความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพทุกระดับ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. ส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอกให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจํานวนเงินทุนการศึกษา การจัดทําโครงการความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนปริญญาเอก  และการเปิดสอนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย หลายๆ สาขา เป็นต้น 

2. ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจํานวนเงิน
ทุนอุดหนุนในการทําผลงานวิชาการ  การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ เป็นต้น 
 
จุดเน้นการปฏิบัติตามพันธกิจพร้อมพัฒนาการ 

ด้านการบริการวิชาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรสาขาวิชาที่หลากหลายและสามารถสนองต่อความต้องการของ

ท้องถิ่น  โดยเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเน้น คือ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย คือ “ความรู้คู่ชุมชน โดยมีโครงการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการเผยแพร่นาฏศิลป์, โครงการนิทรรศการทาง
วิชาการ เป็นต้น อีกทั้งมีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน และการวิจัย อาทิ งานวิจัย เรื่อง วิเคราะห์
รูปแบบทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดกําแพงเพชร และศึกษาความนิยมของผู้สร้างและผู้ชมต่อรูปแบบทัศนศิลป์ร่วมสมัย อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร โดยนําผลงานจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่แก่ประชาชน จํานวน 111 ชิ้น แล้วนําผลการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์สู่กระบวนการการวิจัย เป็นต้น 

ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการเผยแพร่และบริการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเว็บไซต์ของคณะ 

เคเบ้ิลท้องถิ่น มีการจัดขบวนแห่และป้ายเชิญชวนผ่านชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเป็นการบริการ
วิชาการแก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอก  และสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับโดยการ
ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ อาทิ นักศึกษาโปรแกรมวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ที่มีความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ หัวข้อ
เมืองไทยน่าอยู่  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จัดโดยบริษัท เอช เอช เค อินเตอร์เทรด จํากัด และการประดิษฐ์ท่ารํา “ระบํา
ชากังราว” โดยอาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ที่ได้รับการยอมรับให้ไปจัดแสดงในหลายประเทศ 
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย    

1) ด้านการจัดการเรียนการสอน  (ทะเบียนนักศึกษา, หลักสูตร, วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน, การประเมินการสอนระดับคณะ, 
แผนการสอน) 2) ด้านการวิจัย (ทุนวิจัย/ ติดตามความก้าวหน้าวิจัย, การตีพิมพ์เผยแพร่) 3) ด้านการบริหารจัดการ (บุคลากร, 
สารสนเทศบุคลากรเกษียณตามระยะเวลา, การเล่ือนขั้นเงินเดือน, การมา ลา ขาดราชการ, การพัฒนาบุคลากร, แผนงาน/ 
โครงการ, การประเมินความพึงพอใจของระบบ) และ 4) ด้านการเงิน (งบการเงินตามไตรมาส, สารสนเทศงบประมาณตาม
แผนงาน โครงการ, สารสนเทศการยืมคืน, การประเมินความพึงพอใจของระบบ) ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริหารใช้
ประกอบการตัดสินใจ นอกจากน้ัน คณะฯ พัฒนาเว็บไซต์ของคณะ โปรแกรมวิชา และศิษย์เก่า เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของคณะ 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกคนมีบทบาทสําคัญในการ

กําหนดทิศทางการพัฒนา กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานเพื่อให้ภารกิจของคณะฯ บรรลุตามเป้าประสงค์
ที่วางไว้ เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจร่วมกันในการบริหารงาน
คณะโดยคณะ มีการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี  และส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่บุคลากร  การให้โอกาสแก่บุคลากรในการได้ศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

คณะฯ มีระบบส่ือสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอันจะทําให้ได้ข้อมูล
เพื่ อการปรับปรุ งการปฏิบัติ ง าน  เช่น  โทรศัพท์ภายในสายตรงของ ผู้บริหาร  ส่ื อสาร  โดย ผ่านทาง เว็บ ไซต์
http://www.kpru.ac.th/ และให้บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการประเมินภาวะผู้นําตามการ
รับรู้ของบุคลากรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาเฉพาะกรณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

ด้านการเรียนการสอน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และ

ท้องถิ่น โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น สํารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร และได้นํามาจัดทําเป็นแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. 2553 - 2557 เพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุดเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ด้านการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดทํานโยบายและแผนงานด้านการวิจัย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ

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

ประวัติความเป็นมา 
  ในปีการศึกษา  2522  วิทยาลัยครูกําแพงเพชรเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาขั้นสูง             
(ป.กศ. สูง) เป็นรุ่นที่สอง ในกลุ่มวิชาเอก คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์  พลศึกษา  
อุตสาหกรรมศิลป์  ศิลปะ คหกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์  โดยอาจารย์สุนทร หิรัญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  ปี พ.ศ. 2522 – 2528  
 ในปี พ.ศ.2528 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา เศรษฐีธร ย้ายไปดํารงตําแหน่งอธิการวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล  อธิการวิทยาลัยครูรําไพพรรณี  ย้ายมาดํารงตําแหน่งอธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชรแทน 
ในช่วงน้ี อาจารย์บุญมี  ปาละวงศ์  เข้าดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  
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แทนอาจารย์สมชาย ตันติสันติสม ซึ่งพ้นจากตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร  เพื่อไปดํารงตําแหน่งรองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร   
  หลักสูตรวิทยาลัยครู 2528 ระบุว่า คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาดังต่อไปนี้             
1) ภาควิชาภาษาไทย 2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ 3) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 4) ภาควิชาศิลปะ 5) ภาควิชาดนตรีศึกษา            
6) ภาควิชานาฏศิลป์ 7) ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 8) ภาควิชามานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 9) ภาควิชาประวัติศาสตร์         
10) ภาควิชาภูมิศาสตร์ 11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 12) ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น 13) ภาควิชาภาษาจีน 14) ภาควิชา
ภาษามาเลย์ 15) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 16) ภาควิชาภาษาเยอรมัน 17) ภาควิชาภาษาอิตาเล่ียน 
 รายวิชาในภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ประกอบด้วย 1) พื้นฐานการเมืองและการปกครองของไทย 2) การ
ปกครองท้องถิ่น 3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4) ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ 5) การจัดองค์กรท้องถิ่น 6) พัฒนาการ
ทางการเมือง 7) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 8) กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 9) กฎหมายธุรกิจ 10) กฎหมายธุรกิจ
เกษตร 11) นิติกรรมและสัญญา 12) กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ 13) กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง 14) ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายส่ือมวลชน 15) กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายสําหรับประชาชน 
  ในปี พ.ศ.2533  อาจารย์เอมอร เนียมน้อย เป็นหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ในปีนี้ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกําแพงเพชร ประกอบด้วยภาควิชา 11 ภาควิชา  คือ 
1) ภาควิชาภาษาไทย 2) ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  3) ภาควิชาศิลปะ 4) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 5) ภาควิชาปรัชญา
และศาสนา 6) ภาควิชาสังคมวิทยา 7) ภาควิชาประวัติศาสตร์ 8) ภาควิชาดนตรี  9) ภาควิชานาฏศิลป์ 10) ภาควิชา
ภูมิศาสตร์ 11) ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ในปีเดียวกันคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชร ได้เป็นแกนนําในการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองกําแพงเพชร ครั้งที่ 2  ขึ้นในวันที่ 27-30  
สิงหาคม พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อเรื่องการสัมมนาว่า “กําแพงเพชร: อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดยมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของจังหวัดกําแพงเพชร ต่อมา อาจารย์วิทยา เดชอุดม ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  จนถึงปี  พ.ศ.2536 ในระหว่างนี้ ภาควิชาที่สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  ยังคงมี 11 ภาควิชาดังเดิมในปี พ.ศ.2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยครู
กําแพงเพชรได้เปิดโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้วิทยาลัยครูกําแพงเพชรเป็นสถาบันที่ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา พร้อม
ทั้งสอนทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ.2535 คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครู
กําแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในการจัดงานฉลอง 100 ปี การฝึกหัดครูไทย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 วิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
ได้รับมอบที่ดิน ซึ่งเป็นป่าเส่ือมโทรม ในพื้นที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากกรมป่าไม้ เดิมวางแผนให้เป็น ศูนย์ปฏิบัติการ
และวิจัยธรรมชาติ แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด ปัจจุบัน คือ สํานัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แม่สอด 
  ในปี  พ.ศ.2536  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนวิทย์  ผาสุข ได้ดํารงตําแหน่งอธิการวิทยาลัยครูกําแพงเพชร และได้ดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวจนถึงปี พ.ศ. 2538 ในขณะเดียวกัน ดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  ได้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  วิทยาลัยครูกําแพงเพชร  (พ.ศ.2536-2538) โดยมีภาควิชาสังกัดในคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร จํานวน 11 ภาควิชา  เหมือนเดิม  และดร.ภาคภูมิ  อินทวงศ์  ในปี พ.ศ. 2538-2542 
  ในปี พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์  เจิงกล่ินจันทร์  ดํารงตําแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยดํารงตําแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ปี  พ.ศ.2542 - 2546  ในช่วงนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบัน
ราชภัฏกําแพงเพชร ได้จัดโครงสร้างใหม่ในรูปแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา  11  โปรแกรมวิชา กล่าวคือ   
1) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 2) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 3) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 4) โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา   
5) โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์  6) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 7) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 8) โปรแกรม
วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 9) โปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน 10) โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 11) โปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์    



 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553  
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

3

  ปี พ.ศ. 2546-2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์ วงศ์คําจันทร์  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546-2548 อนึ่ง ในปีการศึกษา 2546 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดตั้งโปรแกรม
วิชานิติศาสตร์ ขึ้น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย บุษบา เป็นประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์   
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548  และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ .ศ .2548 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้
สถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนสถาบันและหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญานําไปใช้ในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในระดับต่างๆ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้จัดพิมพ์เอกสารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ .ศ.2548 เพื่อเป็นประโยชน์แก่
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่จัดหลักสูตรในระดับปริญญาในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่องต่อไป 
  การประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ส่งผลสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  จึงต้อง
ปรับเปล่ียนบทบาทและวิธีการดําเนินการตามความเหมาะสม ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  ดังนั้นหลังจากที่ได้ปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทยอยปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ในปีพ.ศ. 2550  โปรแกรมวิชาต่างๆ จึงเริ่ม
ใช้หลักสูตรใหม่เพื่อให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย  มีข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและคณาจารย์ 
  ในช่วงปี พ.ศ. 2551  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ ได้เข้าดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรอีกวาระหน่ึง  และต่อมาในปี พ.ศ. 2552  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก หมดวาระการดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไปดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ  
บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  โดยที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะติยะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่าย
กิจการนักศึกษา เข้าดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวาระต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 ในปีการศึกษา 2553 จัดการศึกษา แบ่งเป็น  8 โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรม
วิชาสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ โดยหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา คือ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น บริหารจัดการในรูปแบบอนุกรรมการประจํา
สาขา ประสานการบริหารโดยหน่วยประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และมีศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  
(GIS)  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย ศูนย์คอมพิวเตอร์ประจําคณะ และห้องสมุดกฎหมาย 
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ 
 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 เป็นต้นมา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้ดําเนินการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาในระดับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 2. การบริหารและการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใช้หลัก        
ธรรมาภิบาลที่เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  และตรวจสอบได้ สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  เน้นการจัดการความเส่ียง การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ให้
เป็นองค์กรเรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 3.  การประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรได้
ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน อีกทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง  (พ.ศ. 2549-2553) โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 4. การพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีวุฒิทาง
การศึกษาสูงขึ้นในระดับปริญญาเอกซ่ึงสําเร็จการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ อาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์มากขึ้น อนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ส่งเสริมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ ตลอดจน
สนับสนุนให้อาจารย์ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 5. งบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี 
โดยได้รับทั้งงบประมาณการพัฒนาอาจารย์ และงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินและการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตลอดจนการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
 6. เทคโนโลยีการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศ E-Learning พัฒนา Website ระบบฐานข้อมูล เพื่อการเรียนการสอนและวิจัย ตลอดจนข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 
 7. การพัฒนาวารสารทางวิชาการ คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ได้ร่วมมือกันพัฒนาวารสาร “พิกุล” ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อให้เป็นวารสารท่ีได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 8. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ได้พัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ระดับบัณฑิตศึกษาโดยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น   
 9. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในคณะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ได้พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจําคณะ จํานวน 2 ห้อง ห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการทางดนตรี ห้องปฏิบัติการศิลปะ และห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร จนใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. การผลิตบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรได้เร่งรัดการผลิต
บัณฑิตในด้านมนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ที่เน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
       
2. ปณิธาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค ์

ปณิธาน 

  มุ่งพัฒนาคนและองค์กร  บนพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 

  สร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบรูณาการ  พัฒนางานเพื่อทอ้งถิ่น สานศิลป์ความเป็นไทยสู่สากล 

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

        

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

งานบริการธุรการ 
 

งานวิชาการและบริการการศึกษา

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

ประกันคุณภาพการศึกษา 
8. หน่วยการเงินและพัสดุ 
9. หน่วยนโยบายและแผน 
10.หน่วยบริการการจัดการเรียนการ 
    สอน 

 

โปรแกรมวิชา/ 
กลุ่มสาขาวิชา 

 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

 

ศูนย ์

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

1.   ศูนย์สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

2.   ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย 

3.  ศูนย์คอมพวิเตอร์คณะ 
4.  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชพี 
5.  หอ้งสมุดกฎหมาย 
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โครงสร้างการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 

 

คณบดี 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

และหัวหน้าสํานักงานคณบดี 

หัวหน้าศูนย์ 
1. ศูนย์สารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ (GIS) 
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย 

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
4. ศูนย์ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
5. ห้องสมุดกฎหมาย 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ 

 

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิจัย

 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

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

วิชาการ 
5. งานวิจัยพัฒนาการเรียนการ

สอน 
6. งานการจัดการความรู้ 

1. ยุทธศาสตร์/โครงการ 
2. งานแผนระยะสั้นและระยะ

ยาว 
3. งานแผนปฏิบัติการประจําป ี
4. งานจัดทํารายงานประจําป ี
5. งานกํากับและติดตาม

โครงการแผนปฏิบัติการ 
6. งานรายงานการใช้

งบประมาณรายไตรมาส 
7. งานจัดทําคําของบประมาณ 
8. งานตรวจสอบภายใน 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
SAR, กพร. 

2. งานการพัฒนางานวิจัยคณะ
และท้องถิ่น 

3. งานแผนบริหารความเสี่ยง 
4. งานแผนความต้องการ

อัตรากําลังของคณะ 
5. งานบริหารโครงการ รป.บ. 
6. ช่วยงานสํานักงานคณบดี 

1. งานส่งเสริมกิจการนักศึกษา 
2. งานกองทุนกู้ยืมเรียน 
3. งานพัฒนาคุณลกัษณะ

นักศึกษา 
4. งานทุนการศึกษา 
5. งานส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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4. คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 
      

 
                                                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย ตะตยิะ 
คณบดี 

   

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

และหัวหน้าสํานักงาน 

 อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

   

 

 

อาจารย์สุภาวรรณ ศรีไตรรตัน์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 อาจารย์สายพณิ พิกุลทอง กูรงุ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

และการวิจยั 
 

 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
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อาจารย์บญุญาบารมี สว่างวงศ์ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 อาจารย์สุชิน รอดกําเหนิด 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภพงศ์ ยืนยง 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศลิป์และ

ประยุกต์ศิลป์ 
     

 

 

 
ดร.ประดิษฐ์ นารีรกัษ ์
ประธานโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธรุกิจ 

 ดร.วิทยา คามุณี 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาชุมชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
สารสนเทศศาสตร์ 

     

 

 

 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
 อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน 

ประธานโปรแกรมวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

อาจารย์อัจฉราวรรณ  รูปดี 
ผู้ประสานงานนาฏศิลป์ 

และการละคร 
     

 

 

อาจารย์สายพณิ พิกุลทอง กูรงุ 
ผู้ประสานงานภาษาจีน 

 รองศาสตราจารย์ดร.ศรัณย์ วงศ์คําจันทร์
ผู้ประสานงานปรัชญาและศาสนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี ครองแก้ว 
ผู้ประสานงานวิชาดนตรี 
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5. หลกัสูตรและสาขาวชิาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2553 (จาํแนกตามหลักสูตรสาขาวชิา และระดบัการศึกษา) 
 

หลักสูตรสาขาวิชา หลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 
ปริญญาโท ปริญญาตรี 

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

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

 

ประเด็น FTES 

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

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

ลําดับ
ท่ี 

คณะ/โปรแกรม จํานวนเดือน ตําแหน่งทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

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

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

                                                                    
1
 เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการศึกษาเฉพาะบางส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 
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ลําดับ
ท่ี 

คณะ/โปรแกรม จํานวนเดือน ตําแหน่งทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

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

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

คณะ/โปรแกรม จํานวนเดือน ตําแหน่งทางวิชาการ  (คน) วุฒิการศึกษา 

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

41 นาย สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง 12 เดือน 1       1   1   1 
42 นาย เมืองจันทร์ พยอม 12 เดือน 1       1 1     1 
43 นาย ฤทธิรงค์ เกาฎีระ 12 เดือน 1       1   1   1 
44 นาย วิจิตร ศิริรัตน์ 12 เดือน 1       1   1   1 
45 น.ส. มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ 12 เดือน 1       1 1     1 
46 น.ส. นิศาชล เถิงจ๋าง 12 เดือน 1       1 1     1 
47 น.ส. ชิดชนก นันทะใจ 12 เดือน 1       1 1     1 
48 น.ส. สุกัญญา อภิวัฒน์ไพบูลย์ 12 เดือน 1       1   1   1 
49 นาย วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 12 เดือน 1       1   1   1 
50 น.ส. วิยุดา ทิพย์วิเศษ 12 เดือน 1       1   1   1 
51 นาย ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์ 12 เดือน 1       1 1     1 
52 นาย บรรเจิด วรรณะ 12 เดือน 1       1 1     1 
53 น.ส. ธวชินี แสงขรรค์ชัย 12 เดือน 1       1   1   1 
54 นาย เสริมศักด์ิ รูปตํ่า 12 เดือน 1       1   1   1 
55 นาย ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา 12 เดือน 1       1   1   1 
56 นาย วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ 12 เดือน 1       1 1     1 
57 นาย จิรพงศ ์ ยืนยง 12 เดือน 1       1 1     1 
58 น.ส. วนัสนันท์ นุชนารถ 12 เดือน 1       1   1   1 
59 นาย กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา 12 เดือน 1       1   1   1 
60 น.ส. รัชดาภรณ์ รักษ์ชน 12 เดือน 1       1 1     1 
61 น.ส. นริศรา เพชรพนาภรณ์ 12 เดือน 1       1   1   1 
62 น.ส. สุคนธ์ธา พุ่มเมือง 8 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5
63 นาย นันทิพัฒน์ เพ็งแดง 8 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5
64 น.ส. เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์ 7 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5
65 น.ส. พัจนภา เพชรรัตน์ 7 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5
66 น.ส. ปาริชาติ สายจันดี 7 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5
67 นาย ณัฐธัญ เมฆปั่น 7 เดือน 0.5       0.5   0.5   0.5
68 นาย เอกวุฒิ โลหะการก 12 เดือน 1       1 1     1 
      รวมทั้งสิ้น   50 12 1 0 63 12 46 5 63 
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7.2 จํานวนอาจารย ์(จําแนกตามการปฏิบัตงิาน) 
 

หลักสูตรสาขาวิชา ประเภท 
นับจํานวนอาจารย์จริง นับตามการปฏิบัติงาน 

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

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

 
7.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามประเภทบุคคล 
 

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

รวม 9.5 
     ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2554 

 
7.4 แสดงจํานวนอาจารย์ประจาํที่ลาศึกษาตอ่ เต็มเวลา – บางเวลา ประจําปีการศึกษา 2553 
 

  
สาขาวิชา 

  

ระดับการศึกษาต่อ  (คน)   
รวม 
  

ศึกษาต่อเต็มเวลา ศึกษาต่อบางเวลา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ 2 2   4 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์  1   1 

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

ประเภทบุคลากร จํานวน 
งบบุคลากร 12,037,920 
งบดําเนินงาน 

- บกศ. 
- กศ.บป. 
- งบประมาณแผ่นดิน 

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

งบลงทุน - 
งบอุดหนุน - 
รายจ่ายอื่น 4,554,000 

รวม 19,831,180 
 

8.2 อาคารสถานที ่           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาคารสถานที่ จํานวน 3 อาคาร ประกอบไปด้วย          

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

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

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

 
“ซื่อสัตย์ สามัคคี นับพี่น้อง เปน็เจ้าขององค์กร เอื้ออาทรพรอ้มเมตตา 
ไม่ผลัดวันประกนัพรุ่ง  มุง่เวลา  สืบเสาะหา สู่โลกกว้างอย่างยัง่ยืน” 
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บทท่ี 2 ส่วนสําคัญ 
 

ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 
   

ข้อมูลที่ต้องการ จํานวน 
1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ ทัง้หมด(ฉบับ) 457 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน) 570 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 154 
4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 13 
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 224 
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 9 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 7,600 

 
คํานวณได้ดังน้ี จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

x 100 
 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด 

  

   =  
9224457

13154


  x 100  

=  
224

167  x 100 = 74.55 

    =  
100

55.74  x 5    = 3.73 

 
หลักฐาน 
มส. 1-0-1 ผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 74.55 คะแนน 3.73  ร้อยละ 75 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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



 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553  
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :  
นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี  

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท ์: 083 955 5925 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : somlak_45272440@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.  พัฒนาช่องทางที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งงานให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าเพ่ิมเติม
มากย่ิงขึ้น เช่น จดหมายข่าวสําหรับบัณฑิต และศษิย์เก่า เพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลของแหล่งงานอย่างสมํ่าเสมอ 

2.  พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเพ่ือรองรับบัณฑิตที่จบการศึกษา เช่น การทําบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะ
และผู้ประกอบการในการรับสมัครนักศึกษาเข้าทํางานภายหลังการจบการศึกษา 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553  
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ปีงบประมาณ 2553) ได้ข้อมูลดังนี้ 
 
ข้อมูลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ข้อมูล 
หน่วยงาน 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท รวม 
จํานวนผู้ที่สําเรจ็การศึกษา 570 21 591 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 297 15 312 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 52.11 71.43 52.79 

 
ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

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

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.33 0.61 4.48 0.36 4.34 0.60 
2. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.25 0.67 4.22 0.29 4.25 0.66 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.26 0.66 4.28 0.41 4.26 0.65 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
4.25 0.67 4.33 0.32 4.25 0.66 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหต์ัวเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยี 

4.28 0.67 4.04 0.46 4.27 0.66 

รวม 4.27 0.66 4.26 0.30 4.27 0.65 
 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) 

      = 4.27 
 
 
หลักฐาน  
มส. 2-0-1 รายงานสรุปผลการความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (,) เป้าหมายปีถัดไป 
ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 4.27 คะแนน  4.27  ค่าเฉล่ีย  4.00 



 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553  
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :  
นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี  

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท ์: 083 955 5925 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : somlak_45272440@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการวางระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ทําให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553  
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการดําเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าคะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) 22 

จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง (เรื่อง) (0.25) 

15 
(3.75) 

จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceeding)  ที่ไดร้ับการยอมรับในสาขา  (เรือ่ง)  (0.50) 

1 
(0.50) 

จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding)  หรือมีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล  TCI  หรือวารสารวชิาการระดับชาติที่ไดร้ับการยอมรับในสาขา  (เรื่อง)  (0.75) 

6 
(4.50) 

จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการรับนานาชาติที่
ได้รับการยอมรบัในสาขาหรือในระดับสากล  เช่น  ISI  หรือ  Scopus  (เรื่อง)  (1.00) 

- 

ผลรวมค่าคะแนนถ่วงนํ้าหนัก 8.75 
 
ตารางแสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่องานวจิัย / การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าคะแนน 

ถ่วงนํ้าหนัก 
1 นางขวญัหญงิ  สอนเสือ 

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามหน้าทีใ่น
พระราชบัญญัตเิทศบาลของเทศบาลตําบลสามเงา  
จังหวดัตาก  / เผยแพร่ในการประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจัย  ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่  6  วนัที่  18  
กันยายน  2553  ณ  ห้องประชุมกิจจาทร  อาคารปิยะ
มหาราช  มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร   

0.50 

2 นายรัฐกาล  กล่ินหอม 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การพัฒนาแผนพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแขม  อําเภอคลองขลุง  
จังหวดักําแพงเพชร / ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 13 พฤษภาคม 2553 

0.75 

3 นางสาวลัดดา งามโสภา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการเลือกตัง้ของผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้ในเขตอาํเภอขาณุวรลักษบุรี จงัหวดักําแพงเพชร 
/ ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม 2553 

0.75 



 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553  
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่องานวจิัย / การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าคะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก 

4 นางสาววาสนา  ขอนทอง   
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดกําแพงเพชร          
/ ตีพิมพใ์นสักทอง  :  วารสารการวิจัย  ปทีี่  16  ฉบับที่  
1  มกราคม – มิถุนายน  2553   

0.75 

5 นางวิจิตรา  แปน้จันทร ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัตงิานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตําบล ในจังหวดั
กําแพงเพชร  / ตีพิมพ์ในสักทอง  :  วารสารการวิจัย  ปทีี่  
16  ฉบับที่  1  มกราคม – มิถุนายน  2553   

0.75 

6 นางจันทร์ทวิา  ยอดนิล 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

การประเมินการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพหรือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลเมือง
กําแพงเพชร  จงัหวัดกําแพงเพชร  / ตพีิมพ์ในสักทอง  :  
วารสารการวิจัย  ปีที่  16  ฉบับที่  2  กรกฎาคม – 
ธันวาคม  2553 

0.75 

7 นางสาววิมลพร พรมมา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

แนวทางพัฒนาการดําเนินงานกองคลังของเทศบาลในเขต
อําเภอแม่สอด จังหวดัตาก / ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการศรี
ปทุม ชลบุรี  ปีที่  7  ฉบับที่  2  ปี  2553 

0.75 

8 นายสรรกัษ์ เรืองวังสัน 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

9 นางจีรภา ท้าวเมือง 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

10 นางช่อทพิย์ เกสรทอง 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

11 นางณัฐภัสสร บวรวิชัยดิษฐ ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

12 นายฉัตรชัย ถนดักิจ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

13 นายวรา เสมาทอง 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

14 นางจุฬาลักษณ ์ตุงคํา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 
 

0.25 
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ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่องานวจิัย / การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าคะแนน 
ถ่วงนํ้าหนัก 

15 นางดวงสมร เรอืงวงัสัน 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

16 สิบตํารวจเอกจกัรเพชร อินปา 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

17 ดาบตํารวจนิยม อนุสนธิ์ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

18 นางอรไท บุญโถ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

19 นางศศิกาญจน์ ชัยหัง 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

20 นางสุพรรณ ลังกาวงษ ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

21 นางมัลลิกา คําบันลือ 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

22 นางสาวธัญญาพันธ์ สิทธิพงษ ์
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

รูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ ์เผยแพร่ใน สํานักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ และเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล Thailis 

0.25 

  รวมทั้งสิ้น 8.75 
 
คํานวณได้ดังน้ี ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท 

x 100 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 
  =  

22

75.8  x 100   = 39.77 

 

  =  
25

77.39  x 5   = 7.95 

 
หลักฐาน  
มส. 3-0-1 วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม 2553 
มส. 3-0-2 การประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย  ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  6  วนัที่ 18  กันยายน  2553       

ณ  ห้องประชุมกิจจาทร  อาคารปิยะมหาราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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มส. 3-0-3 สักทอง  :  วารสารการวิจัย  ปีที่  16  ฉบับที่  1  มกราคม – มิถุนายน  2553 
มส. 3-0-4 สักทอง  :  วารสารการวิจัย  ปีที่  16  ฉบับที่  2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2553 
มส. 3-0-5 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี  ปีที่  7  ฉบับที่  2  ปี  2553 
มส. 3-0-6 ฐานข้อมูล Thailis 
 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ  5 ร้อยละ  39.77 คะแนน  5  ร้อยละ  15 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :  
นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี  

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท ์: 083 955 5925 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : somlak_45272440@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการส่งเสรมิให้นักศึกษาทีข่อสําเรจ็การศึกษาไปนําเสนอผลงานในหน่วยงานที่มีค่าระดับคะแนนสูงขึ้น 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ได้จัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
คํานวณได้ดังน้ี ผลถ่วงน้ําหนกัของผลงานที่ตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก 

x 100 
 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

 
   =  ??? 
 
   =  

100

???  x 5   = ??? 

 
หลักฐาน 
 - 
 
การประเมินตนเองปีน้ี 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :  
 

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

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5    งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดังนี้  

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
ผลการดําเนินงาน 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ ประจําปี 2553 รวมทั้งส้ิน 63 คน โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2553 มีผลการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จํานวน 8 
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 3.57 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ลําดับที่ ชื่อเร่ืองวิจยั/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวจิัย ค่านํ้าหนัก 

1 การวเิคราะห์รปูแบบทัศนศิลป์ร่วมสมัยจงัหวดักําแพงเพชรและ
ศึกษาความนิยมของผู้สร้างและผู้ชมต่อรูปแบบทัศนศิลป์ร่วม
สมัย  อําเภอเมือง  จงัหวัดกําแพงเพชร  ตีพิมพ์ลงวารสารสัก
ทองการวิจัย  ปทีี่  16  ฉบับที่  1 มกราคม – มิถุนายน  2553 
ISSN 1513-7813 หน้า 59-86 

ผศ.มัย  ตะติยะ 0.25 

2 การวเิคราะห์พืน้ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมอืงใน
อําเภอเมืองและอําเภอไทรงาม  จังหวดักําแพงเพชร ตพีิมพ์ลง
วารสารสักทองการวิจัย  ปีที่  16  ฉบับที่  1  มกราคม – 
มิถุนายน  2553 ISSN 1513-7813 หน้า 87-101 

อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง  
และอาจารย์วัลลภ ทองอ่อน 

0.25 

3 ระบํานาฏศิลป์ชุดระบําชากงัราว ณ ประเทศตุรกี โรมันเนีย 
ระหว่างวันที่ 11-22 มิถุนายน 2553 

อ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิหรรษา 1.00 

4 ทัศนคติของประชนในอําเภอคลองลาน  จังหวดักําแพงเพชร ที่มี
ต่อจรยิธรรมของนักการเมืองทอ้งถิ่น ตีพิมพ์ลงวารสารสักทอง
การวจิัย ปีที่  16  ฉบับที่  2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2553 ISSN 
1513-7813 หน้า 23-34 

อ.จําเนยีนน้อย  สิงหะรักษ ์ 0.25 

5 นิทรรศการเพื่องานสร้างสรรค์จิตรกรรม เรือ่ง ภาพคนเหมือน
บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกําแพงเพชร ระหว่างวนัที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ.2553   
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ผศ.มัย ตะติยะ 0.125 

6 นําเสนอบทความงานวิจัย เรื่อง ทุนทางสังคม: ศึกษา
ความสามารถในการลดความยากจนและการกระจายรายได้ของ
กลุ่มออมทรัพยใ์นจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก ในการ
สัมมนาและอภิปรายทางวิชาการการพัฒนาชมุชนท้องถิ่นและ

ดร.วิทยา คามุณี 0.125 
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ลําดับที่ ชื่อเร่ืองวิจยั/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวจิัย ค่านํ้าหนัก 
สังคม ครั้งที่ 3 ขับเคล่ือนพลังชมุชนเพื่อโลกอนาคต คุณภาพ
ของสังคม พลังอํานาจ ความมัน่คง และประชาธิปไตย ในวันที่ 
6-8 กันยายน 2553 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และภาคีความร่วมมือทางวิชาการ
พัฒนาชุมชนทอ้งถิ่นและสังคมในอุดมศึกษา 

7 นิทรรศการเพื่องานวิจัย เรื่อง วเิคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ร่วม
สมัยจังหวดักําแพงเพชรและศึกษาความนิยมของผู้สร้างและ
ผู้ชม ต่อรูปแบบทัศนศิลป์ร่วมสมัย อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ.2553  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ผศ.มัย ตะติยะ 0.125 

8 นิทรรศการ “ศิลปะสัญจรสู่ชุมชน” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-10 
กันยายน พ.ศ.2553 ณ หอประชุม โรงเรียนผดงุปัญญา อําเภอ
เมือง จงัหวดัตาก 

ผศ.มัย ตะติยะ 0.125 

 รวม  2.25 
 
คํานวณได้ดังน้ี ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

x 100 
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

   
   =  

63

25.2 x 100    =  3.57 

   =  
10

57.3  x 5    =  1.79 

 
หลักฐาน  
มส. 5-0-1 วารสารสักทองการวิจัย  ปีที่  16  ฉบับที่  1  มกราคม – มิถุนายน  2553 
มส. 5-0-2 วารสารสักทองการวิจัย  ปีที่  16  ฉบับที่  2  กรกฎาคม – ธันวาคม  2553 
มส. 5-0-3 สรุปโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ ณ ประเทศตุรกี และประเทศโรมันเนีย 
มส. 5-0-4 รายงานสรุปนิทรรศการเพื่องานสร้างสรรค์จิตรกรรม เรื่อง ภาพคนเหมือนบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
มส. 5-0-5  บทความงานวิจัย เรื่อง ทุนทางสังคม: ศึกษาความสามารถในการลดความยากจนและการกระจายรายได้ของ

กลุ่มออมทรัพย์ในจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตากในการสัมมนาและอภิปรายทางวิชาการการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 3 

มส. 5-0-6 รายงานสรุปนิทรรศการเพื่องานวิจัย เรื่อง วิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดกําแพงเพชรและศึกษา
ความนิยมของผู้สร้างและผู้ชม ต่อรูปแบบทัศนศิลป์ร่วมสมัย อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

มส. 5-0-7 รายงานสรุปนิทรรศการ “ศิลปะสัญจรสู่ชุมชน” ครั้งที่ 4 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 3 ร้อยละ 3.57 คะแนน 1.79  ร้อยละ 4 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :  
นางขนิษฐา ศิรริัตน ์

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท ์: 081-9083180 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail : sirirat_n1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ส่งเสริมให้คณาจารย์นํางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพห์รือเผยแพร่ใหม้ากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6   งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ ประจําปี 2553 รวมทั้งส้ิน 63 คน  มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ จํานวนทั้งหมด  30  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  47.62 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

1. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  เทศบาลตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม 
จังหวดักําแพงเพชร 

ผศ.อรุณลักษณ ์ รัตนพันธุ ์ เทศบาลตําบลไทรงาม อําเภอ
ไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 

2. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลพานทอง  
อําเภอไทรงาม  จังหวดักําแพงเพชร 

ผศ.อรุณลักษณ ์ รัตนพันธุ ์ อบต.พานทอง อําเภอไทรงาม  
จังหวดักําแพงเพชร   

3. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  เทศบาลตําบลช่องลม  อําเภอลาน
กระบือ จงัหวดักําแพงเพชร

ดร.ประดิษฐ์  นารีรกัษ ์ เทศบาลตําบลช่องลม  อําเภอ
ลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

4. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลหินดาต  
อําเภอปางศิลาทอง  จังหวัดกําแพงเพชร 

ดร.ประดิษฐ์  นารีรกัษ ์ อบต.หินดาต  อําเภอปางศิลา
ทอง  จังหวัดกําแพงเพชร 

5. ผลการวิจัยการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
บริการประชาชน  องค์การบรหิารส่วนตําบลปางตา
ไว  อําเภอปางศิลาทอง  จงัหวดักําแพงเพชร 

ดร.ประดิษฐ์  นารีรกัษ ์ อบต.ปางตาไว  อําเภอปาง
ศิลาทอง  จงัหวดักําแพงเพชร 

6. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  เทศบาลตําบลท่ามะเขือ  อําเภอ
คลองขลุง  จงัหวัดกําแพงเพชร 

 

ดร.ประดิษฐ์  นารีรกัษ ์ เทศบาลตําบลท่ามะเขือ  
อําเภอคลองขลุง  จังหวัด
กําแพงเพชร 

7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร  
เทศบาลตําบลระหาน  อาํเภอบงึสามัคคี  จงัหวดั
กําแพงเพชร 

 

อ.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ 
อ.วุฒิวัฒน์  อนนัต์พุฒิเมธ 

เทศบาลตําบลระหาน  อําเภอ
บึงสามัคคี  จงัหวัดกาํแพงเพชร 

8. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  เทศบาลตําบลคลองพิไกร  อําเภอ
พรานกระต่าย  จังหวดักําแพงเพชร 

อ.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ 
อ.วุฒิวัฒน์  อนนัต์พุฒิเมธ 

เทศบาลตําบลคลองพิไกร  
อําเภอพรานกระต่าย  จังหวัด
กําแพงเพชร 

9. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  เทศบาลตําบลวังยาง  อําเภอคลองขลุง  
จังหวดักําแพงเพชร 

อ.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ 
อ.วุฒิวัฒน์  อนนัต์พุฒิเมธ 

เทศบาลตําบลวงัยาง  อําเภอ
คลองขลุง  จงัหวัดกําแพงเพชร 
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ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

10. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  เทศบาลตําบลลานกระบือ  อําเภอ
ลานกระบือ  จงัหวัดกําแพงเพชร 

อ.วัลลภ  ทองอ่อน 
อ.ฤทธริงค์ เกาฎีระ 
อ.โอกามา  จ่าแกะ 

อ.สุภาสพงษ์  รูท้ํานอง 

เทศบาลตําบลลานกระบือ  
อําเภอลานกระบือ  จังหวัด
กําแพงเพชร 

11. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลกง  อําเภอ
กงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทยั   

อ.วัลลภ  ทองอ่อน 
อ.ฤทธริงค์ เกาฎีระ 
อ.โอกามา  จ่าแกะ 

อ.สุภาสพงษ์  รูท้ํานอง 

อบต.กง  อําเภอกงไกรลาศ  
จังหวดัสุโขทัย   

12. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลวังควง  
อําเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกาํแพงเพชร 

อ.วัลลภ  ทองอ่อน 
อ.ฤทธริงค์ เกาฎีระ 
อ.โอกามา  จ่าแกะ 

อ.สุภาสพงษ์  รูท้ํานอง 

อบต.วงัควง  อาํเภอพราน
กระต่าย  จังหวดักําแพงเพชร 

13. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลวังชะโอน  
อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.วัลลภ  ทองอ่อน 
อ.ฤทธริงค์ เกาฎีระ 
อ.โอกามา  จ่าแกะ 

อ.สุภาสพงษ์  รูท้ํานอง 

อบต.วงัชะโอน  อําเภอบึง
สามัคคี  จังหวดักําแพงเพชร 

14. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลบึงสามัคคี  
อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.วัลลภ  ทองอ่อน 
อ.ฤทธริงค์ เกาฎีระ 
อ.โอกามา  จ่าแกะ 

อ.สุภาสพงษ์  รูท้ํานอง 

อบต.บงึสามัคคี  อําเภอบึง
สามัคคี  จังหวดักําแพงเพชร 

15. ผลการวิจัยการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงาน
บริการประชาชน  องค์การบรหิารส่วนตําบล    
สักงาม อําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.สุชิน  รอดกําเหนิด 
อ.อภิชาติ  บวบขม 

อ.สุภาวรรณ  ศรีไตรรัตน ์

อบต.สักงาม อําเภอคลองลาน  
จังหวดักําแพงเพชร 

16. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  เทศบาลตําบลสลกบาตร  อําเภอ
ขาณุวรลักษบรุี  จังหวดักําแพงเพชร 

อ.สุชิน  รอดกําเหนิด 
อ.อภิชาติ  บวบขม 

อ.สุภาวรรณ  ศรีไตรรัตน ์

เทศบาลตําบลสลกบาตร  
อําเภอขาณวุรลักษบุรี  
จังหวดักําแพงเพชร 

17. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลบึงทับแรต  
อําเภอลานกระบือ  จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.สุชิน  รอดกําเหนิด 
อ.อภิชาติ  บวบขม 

อ.สุภาวรรณ  ศรีไตรรัตน ์

อบต.บงึทับแรต  อําเภอลาน
กระบือ  จงัหวดักําแพงเพชร 

18. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  เทศบาลตําบลทุ่งทราย  อําเภอทราย
ทองวัฒนา  จังหวัดกําแพงเพชร 

 

อ.สุชิน  รอดกําเหนิด 
อ.อภิชาติ  บวบขม 

อ.สุภาวรรณ  ศรีไตรรัตน ์

เทศบาลตําบลทุ่งทราย  
อําเภอทรายทองวัฒนา  
จังหวดักําแพงเพชร 

19. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลโป่งน้ํารอ้น  
อําเภอคลองลาน  จังหวดักําแพงเพชร 

 

รศ.ดร.ศรณัย์  วงศ์คําจันทร ์
อ.จําเนยีรน้อย  สิงหะรักษ ์

อ.วิจติร  ศิรริัตน์ 

อบต.โป่งน้ําร้อน  อําเภอ
คลองลาน  จังหวัด
กําแพงเพชร 
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ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่นําไปใช้
ประโยชน์ 

20. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลโพธิ์ทอง  
อําเภอปางศิลาทอง  จังหวัดกําแพงเพชร 

รศ.ดร.ศรณัย์  วงศ์คําจันทร ์
อ.จําเนยีรน้อย  สิงหะรักษ ์

อ.วิจติร  ศิรริัตน์ 

อบต.โพธิท์อง  อําเภอปาง
ศิลาทอง  จงัหวดักําแพงเพชร 

21. รายงานผลการวจิัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิาร  องค์การบริหารส่วนตําบลคลองแม่ลาย  
อําเภอเมือง  จงัหวัดกําแพงเพชร 

รศ.ดร.ศรณัย์  วงศ์คําจันทร ์
อ.จําเนยีรน้อย  สิงหะรักษ ์

อ.วิจติร  ศิรริัตน์ 

อบต.คลองแม่ลาย  อําเภอ
เมือง  จงัหวดักาํแพงเพชร 

22. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลวังตะแบก  
อําเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกาํแพงเพชร 

รศ.ดร.ศรณัย์  วงศ์คําจันทร ์
อ.จําเนยีรน้อย  สิงหะรักษ ์

อ.วิจติร  ศิรริัตน์ 

อบต.วงัตะแบก  อําเภอพราน
กระต่าย  จังหวดักําแพงเพชร 

23. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลทรงธรรม  
อําเภอเมือง  จงัหวัดกําแพงเพชร 

รศ.ดร.ศรณัย์  วงศ์คําจันทร ์
อ.จําเนยีรน้อย  สิงหะรักษ ์

อ.วิจติร  ศิรริัตน์ 

อบต.ทรงธรรม  อําเภอเมือง  
จังหวดักําแพงเพชร 

24. รายงานผลการวจิัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิาร  องค์การบริหารส่วนตําบลประชาสุขสันต์  
อําเภอลานกระบอื  จังหวดักาํแพงเพชร 

รศ.ดร.ศรณัย์  วงศ์คําจันทร ์
อ.จําเนยีรน้อย  สิงหะรักษ ์

อ.วิจติร  ศิรริัตน์ 

อบต.ประชาสุขสันต์  อําเภอ
ลานกระบือ  จงัหวัด
กําแพงเพชร 

25. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลหนอง
หลวง  อําเภอลานกระบือ  จงัหวัดกําแพงเพชร 

รศ.ดร.ศรณัย์  วงศ์คําจันทร ์
อ.จําเนยีรน้อย  สิงหะรักษ ์

อ.วิจติร  ศิรริัตน์ 

อบต.หนองหลวง  อําเภอลาน
กระบือ  จงัหวดักําแพงเพชร 

26. รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  องค์การบรหิารส่วนตําบลเทพนิมติ  
อําเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกําแพงเพชร 

รศ.ดร.ศรณัย์  วงศ์คําจันทร ์
อ.จําเนยีรน้อย  สิงหะรักษ ์

อ.วิจติร  ศิรริัตน์ 

อบต.เทพนิมิต  อําเภอบึง
สามัคคี  จังหวดักําแพงเพชร 

27. การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การวางแผนการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร 
จังหวดักําแพงเพชร 

อ.สุภาสพงษ์  รูท้ํานอง 
อ.วัลลภ  ทองอ่อน 

องค์การบรกิารส่วนตําบล
หนองไมก้อง จ.กําแพงเพชร 

28. การวเิคราะห์พืน้ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวสาย
พันธุ์พื้นเมืองในอําเภอเมืองและอําเภอไทรงาม 
จังหวดักําแพงเพชร 

อ.สุภาสพงษ์  รูท้ํานอง 
อ.วัลลภ  ทองอ่อน 

องค์การบรกิารส่วน
ตําบลหนองไมก้อง      
จ.กําแพงเพชร 

29. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการปลูกอ้อยและมันสําปะหลัง พื้นที่
จังหวดักําแพงเพชร 

อ.สุภาสพงษ์  รูท้ํานอง 
อ.วัลลภ  ทองอ่อน 

สํานักงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
(ปท.) จงัหวดั
กําแพงเพชร 

30. การวเิคราะห์จดุอันตรายบนถนนในเขตอําเภอ
เมือง จงัหวดักําแพงเพชร 

อ.สุภาสพงษ์  รูท้ํานอง 1. สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปท.) 
จังหวดักําแพงเพชร 
2. ตํารวจภูธรจงัหวัด
กําแพงเพชร 
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คํานวณได้ดังน้ี ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
x 100 

 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด
 
  =   

63

30  x 100   = 47.62 
 

 =  
20

62.47  x 5   = 23.81 

 
หลักฐาน  
มส. 6-0-1 หนังสือตอบรับการนําผลที่ไดร้บัจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 47.62 คะแนน  5  ร้อยละ  35 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :   
นางขนิษฐา ศิรริัตน ์

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   sirirat_n1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริมใหค้ณาจารยท์ํางานวิจัยรว่มกัน และมีงานวิจัยทีบ่ริการใหก้ับชุมชนหรือ
หน่วยงานภายนอก ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได ้
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่7  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ  5 คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 
ผลการดําเนินงาน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณาจารย์ ประจําปี 2553 รวมทัง้ส้ิน 63 คน มีผลงานวิชาการที่ไดร้บัการ
รับรองคุณภาพ จํานวนทัง้หมด 9 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 10.71 สามารถสรุปได้ดังนี ้
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน สํานักพิมพ์/หน่วยงานที่
รับรองวารสาร/ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค่า
นํ้าหนัก 

1 ผศ.มัย ตะติยะ หนังสือพื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน 
แรเงา  สีน้ํา ดินสอสี ระบายน้ํา 

สํานักพิมพ์วาดศิลป์ 0.75 

2. ผศ.มัย ตะติยะ หนังสือพื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน 
สีโปสเตอร์ สีน้ํามัน 

สํานักพิมพ์วาดศิลป์ 0.75 

3. ผศ.มัย ตะติยะ หนังสือพื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน 
สีอะครีลิก สีชอล์ก สีพาสเทล 

สํานักพิมพ์วาดศิลป์ 0.75 

4. ผศ.สุวิทย์ วงษบ์ุญมาก 
ผศ.มัย ตะติยะ 
อ.สุชิน รอดกําเหนิด 
อ.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ 

หนังสือขอ้ผิดพลาดที่พบในการเขียน
รายงานการศกึษาค้นคว้าอิสระ 
ทางการปกครองท้องถิ่น 

รศ.ดร.สมคิด  พรมจุ้ย 0.75 

5. ผศ.วันเพ็ญ  บญุมา Teaching Guide Subject: Reading 
Strategies 

รศ.ศรีวยั  วรรณประเสริฐ 0.75 

6. ผศ.มัย ตะติยะ ตําราการวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์
ไทยรว่มสมัย 

รศ.ดร.จรีวัฒน์  พีระสันต ์ 0.75 

7. ผศ.อรุณลักษณ ์รัตนพันธุ ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า 

ผศ.ดร.พรทิพา ดําเนิน 0.75 

8. ผศ.กวี ครองแกว้ Keyboard Performance 1 รศ.ดร.สุชาติ  แสงทอง 0.75 
9. ผศ.สุวิทย์ วงษบ์ุญมาก การใช้โปรแกรมห้องสมุดอตัโนมัติ 

Openbiblio 
รศ.ดร.จุมพจน์  วนิชกุล 0.75 

รวม 6.75 
 
คํานวณได้ดังน้ี ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับรองคุณภาพ 

x 100 
 อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

=  
63

75.6  x 100   = 10.71 

=  
10

71.10  x 5    = 5.36 
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หลักฐาน 
มส. 7-0-1 หนังสือพื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน แรเงา  สีน้ํา ดินสอสี ระบายน้ํา 
มส. 7-0-2 หนังสือพื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน สีโปสเตอร์ สีน้ํามัน 
มส. 7-0-3 หนังสือพื้นฐานการวาดภาพคนเหมือน สีอะครลิีก สีชอล์ก สีพาสเทล 
มส. 7-0-4 ผลการประเมินผลงานเรื่องข้อผิดพลาดที่พบในการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ทางการปกครอง

ท้องถิ่น 
มส. 7-0-5 ผลการประเมินผลงานเรื่อง Teaching Guide Subject: Reading Strategies 
มส. 7-0-6 ผลการประเมินผลงานเรื่องตําราการวเิคราะห์รปูแบบทัศนศิลป์ไทยรว่มสมัย 
มส. 7-0-7 ผลการประเมินผลงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 
มส. 7-0-8 ผลการประเมินผลงานเรื่อง Keyboard Performance 1 
มส. 7-0-9 ผลการประเมินผลงานเรื่องการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Openbiblio 
 

การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ  5 ร้อยละ 10.71 คะแนน 5  ร้อยละ 10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :   
นางขนิษฐา ศิรริัตน ์

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท์ :  081-9083180 
E-mail :  phikulthong_s@yahoo.com E-mail :   sirirat_n1@hotmail.com 

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



 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553  
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ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม  
 ตัวบ่งชีท้ี่ 8   การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจยั 
 ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

 เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยกําหนดร้อยละ  30  เท่ากับ  5  คะแนน 
 คําอธิบาย 
  การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึงของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็ง
ประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีคุณค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า  โดยมีการนํา
ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ 
รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
 
คํานวณได้ดังน้ี จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวจิัย x 

100  จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทัง้หมด 
ผลการดําเนินงาน 

 =  
15

12  X 100 =  80.00 

 =  
30

00.80   X 5 =  13.33 
 
 
ตารางโครงการ/กิจกรรมบริการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย / งานสร้างสรรค ์ประจําปีการศึกษา 2553 
 

ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด ชื่อ โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

นํามาใช้ในการพัฒนา 
การเรียน 
การสอน 

การวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์

1 22-23 
มิ.ย.53 

สัมมนาการบรหิารการจัดการ     
ผังเมือง ส่ิงแวดล้อม การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

- - 

2 2-3 ก.ค.53 นิทรรศการ “งานวิจัยด้าน
ทัศนศิลป์” 

โปรแกรมวิชาวจิิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ 

 

3 2-3 ก.ค.53 นิทรรศการ “งานสร้างสรรค์
ด้านจิตรกรรม” 

โปรแกรมวิชาวจิิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ 

 

4 6 ส.ค.53 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเด็กและ
เยาวชน 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกจิ 

 - 

5 23-24 
ส.ค. 53 

อบรมสัทศาสตร์ สําหรับครู 
สพฐ. 

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกจิ 

  

6 9-10 ส.ค.53 นิทรรศการ “ศิลปะสัญจรสู่
ชุมชน” ครั้งที่ 4 

โปรแกรมวิชาวจิิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ 

  



 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553  
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด ชื่อ โครงการ/กจิกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

นํามาใช้ในการพัฒนา 
การเรียน 
การสอน 

การวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์

7 27-29  
ส.ค.53 

ค่าย “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจ
ประชาธิปไตย”  บริหารและ
พัฒนาศูนย์เครอืข่ายชุมชน
ท้องถิ่นประชาธปิไตย 

โปรแกรมวิชานติิศาสตร ์  - 

8 24 พ.ย. 53 อบรมนวัตกรรมการลาก 
และการระบายสี 

โปรแกรมวิชาวจิิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ 

 - 

9 14-16 ม.ค.
54 

นิทรรศการทางวิชาการ  
“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : 
เทิดไท้พระราชา นักพัฒนา
สังคมไทย” 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ 

 - 

10 16 ม.ค.54 อบรม / สัมมนา องค์กรชุมชน
กับการบริหารจัดการนํ้า :  
บทเรยีนจากชุมชนหนองป้ิงไก ่

โปรแกรมวิชาการพัฒนา
ชุมชน 

 

11 14, 16 ม.ค.
54 

เสวนาวิชาการ วรรณกรรม : 
พัฒนาคน พัฒนาสังคม 

โปรแกรมวิชา 
ภาษาไทย 

 - 

12 26-28 ม.ค.
54 

นิทรรศการ “ ศิลปะส่ือ
สัมพันธภาพไทย - จีน ” ครั้งที ่
3 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 - 

13 26-27 
ก.พ.54 

อบรมเชงิปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร์ดนตร ี

โปรแกรมวิชาดนตร ี  - 

14 22 ก.พ. 
8,15,22,29 

มี.ค.54 

บริการวิชาการด้านบรรณารกัษ์
ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

โปรแกรมวิชา 
สารสนเทศศาสตร ์

- - 

15 มิ.ย.53-เม.ย. 
54 

โครงการ  ชุมนมุนาฏศิลป์ศูนย์ 
จริยศึกษา สธ. 

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และ
การละคร 

- - 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 80.00 คะแนน 5  ร้อยละ 90 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 



 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553  
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ. มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รายงาน
ผลการดําเนินงาน :   

นางขนิษฐา ศิรริัตน ์

โทรศัพท ์: 080 - 0292067 โทรศัพท์ : 081-9083180 
E-mail :  maihuso@homail.com E-mail :   sirirat_n1@hotmail.com 

 
หลักฐาน 
มส. 8-0-1 รายชื่อโครงการ / กิจกรรมบรกิารวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน การวจิัย / งานสร้างสรรค์ 
มส. 8-0-2 รายงานการวิจยั / งานสร้างสรรค์ 
มส. 8-0-3 รายงานสรุปแตล่ะโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
มส. 8-0-4 รายงานการวิเคราะห์ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
มส. 8-0-5   รายงานการวิเคราะห์ประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวจิัย /งาน

สร้างสรรค์ 
 
จดุแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีสาขาวิชาที่หลากหลาย  สามารถจัดกิจกรรมให้ประโยชน์แก่สังคมได้มาก  
โดยเฉพาะมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการระดับคณะ เป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในช่วงปีการศึกษา 2553 – 2554 คณะได้เน้นจุดเด่น คือ “มุ่งเน้นท้องถิ่น 
สานศิลป์วัฒนธรรม” โดยมีเหตุและผล 2 ด้าน คือ 
          2.1  ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  เนื่องจากคณะมีสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ภาษาไทย 
          2.2  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากคณะมีสาขาการพัฒนาชุมชน สารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์  รัฐประศาสน
ศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการสรุปประเมินผลประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
เพื่อปรับปรุงในการพัฒนาในปีต่อไป  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ในรูปแบบที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย  และนําไป
ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กว่าเดิม  

2. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่9   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการดําเนินงานตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยการมีส่วนรว่มของ
ชุมชนหรือองค์กร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบกลไก
ในการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดงันี้  

การวางแผนการทํางาน (P) 
1. แตง่ตั้งคณะกรรมการบรกิารทางวิชาการ

ประจําปีระดับคณะ (มส. 9-1-1) 
2. สํารวจความต้องการของชุมชนหรือศึกษาความ

ต่อเนื่องของโครงการเดิม (ถ้าม)ี (มส. 9-1-2) 
3. จดัทําแผนการโครงการ (มส. 9-1-3) 

การดําเนินงาน (D) 
1. ดําเนินการโครงการ 
2. สรุปรูปเล่มประเมินโครงการที่ดําเนินการ (มส. 

9-1-4) 
การประเมินผล (C) 

1. วเิคราะห์ผลสําเร็จของโครงการ 
2. ประเมินผลโครงการ 

การนําเสนอผลการดําเนินงาน (A) 
1. จดัทําข้อเสนอแนะการดําเนนิงานโครงการ  
2. ปรับปรงุการดําเนินงานของโครงการ (มส. 9-

1-5) 
3. เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคมสู่บุคลากร

ภายในมหาวทิยาลัยสู่สาธารณชน (มส. 9-1-6) 

มส. 9-1-1 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการ ประจําปี 
พ.ศ. 2553 

มส. 9-1-2 ผลการสํารวจ
การสํารวจความ
ต้องการของชุมชนหรือ
ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชพี 

มส. 9-1-3 แผนการ
ดําเนินโครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

มส. 9-1-4 รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

มส. 9-1-5  การปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะการ
ประเมินโครงการ 

มส. 9-1-6 http//:huso. 
kpru.ac.th 

 
 2 บรรลุเป้าหมายตามแผน

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการ

ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 
2553 มีการดําเนินการครบทุกกิจกรรม มีดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ 10 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายตามแผน จํานวน 
9 ตัว คิดเป็นร้อยละ 90 (มส. 9-2-1) 

 
 

มส. 9-2-1 รายงานการ
ประเมินแผนบรกิาร
วิชาการ 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นํา

หรือสมาชิกที่มกีาร
เรียนรู้และดําเนิน
กิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง 

โครงการชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. โดย
อาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา เป็นคณะวิทยากร
จัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับน ักเรียนผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาท่า
รําที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทย พร้อมทั้งใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นกิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว โดยดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 – 2554 
รวม 12 ปี (มส. 9-3-1) โดยมีบุคคลที่สําคัญในการผลักดัน
ให้นักเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของชุมนุมนาฏศิลป์ 
ประกอบด้วย 1) พระครูวิสุทธิธรรมภาณ 2) นายรุ่งธรรม 
ศรีวรรธนศิลป์ 3) บุคลากรของศูนย์จริยศึกษา สธ จังหวัด
กําแพงเพชร และ 4) ผู้ปกครองของสมาชิกชุมนุม
นาฏศิลป์ โดยในปีนี้ได้มอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่มี
ความมานะพยายามเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี จํานวน 
15 คน 

 

มส. 9-3-1 รายงานสรุป
รูปเล่มผลการ
ดําเนินงาน 

 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้าง
กลไกที่มกีารพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยคงอตัลักษณ ์
และวัฒนธรรมของชุมชน
หรือองค์กร 

การดําเนินงานในความร่วมมือของชุมชนหรือ
องค์กร  ตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันตามโครงการของชุมชน
หรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ ความเข้มแข็งและคุณค่าทาง
สังคม อย่างต่อเนื่อง และสามารถนําไปสู่ความยั่งยืน 
อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ได้แก่ ความร่วมมือศูนย์จริยศึกษา 
สธ กําแพงเพชร ตั้งแต่ปี 2542 – 2554 รวม 12 ปี จน
ปัจจุบัน มี ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ. ควบคุม
การฝึกซ้อม โดย อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธ์หรรษา 
โดยยังคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กร คือ ศูนย์ 
จริยศึกษา สธ . พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกําแพงเพชร 
เฉลิมพระเกียรติ (มส. 9-4-1) 

 

มส. 9-4-1  รายงานการ
ดําเนินโครงการ  
ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์ 
จริยศึกษา สธ. 

 5 มีผลกระทบทีเ่กิด
ประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคม หรือชุมชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง 

จากการที่ได้ดําเนินการให้ความรู้แก่สมาชิกแล้วทาง
หน่วยงานพิพิธภัณฑสถานกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ มี
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง 
โดยปัจจุบันยังมีสมาชิกในชุมนุมรุ่นแรก เข้าร่วมเป็น
วิทยากรอบรมให้รุ่นน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เข้มแข็ง (มส. 9-5-1) ดังนี้ 

1. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์สามารถนําความรู้จาก
การเรียนไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ เช่น นําชุดการแสดงไป
แสดงในโอกาสต่างๆ ในครอบครัว เช่น วันเกิด วันปีใหม่ 
แสดงรําอวยพรต่างๆ 

มส. 9-5-1  รายงาน
ผลกระทบจากการ
อบรมนาฏศิลป์ของ
นักเรยีนศูนย์จรยิศึกษา 
สธ. กําแพงเพชร 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
2. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์สามารถนําความรู้ไปใช้

ประกวด รําเดี่ยว รําหมู่ได้ จนได้รับรางวัลมากมายทั้งระดับ
จังหวัดและระดับภาคเหนือ 

3. นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์สามารถแสดงเผยแพร่
วัฒนธรรมในระดับจังหวัดกําแพงเพชร ระดับประเทศ 
และระดับนานาชาติ 

4. ผู้ปกครองนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ได้รับรางวัล 
คุณแม่ดีเด่นหลายคนในเรื่องการส่งเสริมบุตรธิดา ด้าน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ. มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน : 
อ. เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 

โทรศัพท ์: 080 - 0292067 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1168 
E-mail :  maihuso@homail.com E-mail :    

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. ผู้ปกครอง นักเรียน  นักศึกษา เยาวชน และประชาชนภายในจังหวัดยังคงความเป็นไทยและอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง  จะเห็นได้จากงานประเพณีระดับจังหวัดกําแพงเพชร เช่น  งานนบพระเล่นเพลง     
งานสารทไทยกล้วยไข่  งานลอยกระทง ฯลฯ 

2. งานประเพณีประจําปีจังหวัดกําแพงเพชร  ซึ่งเป็นงานใหญ่ ๆ ในแต่ละงาน  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์  จะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

3. การให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  สาขาวิชานาฏศิลป์คือศาสตร์หนึ่งของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่เผยแพร่วัฒนธรรมสู่ระดับชาติ  นานาชาติ  ฉะนั้น ถือว่าเป็นจุดแข็งของการให้บริการ
ทางวิชาการระดับคณะ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรจัดหาแหล่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกให้มากขึ้น    
2. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการดําเนินงานตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบกลไก

ในการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดงันี้  
การวางแผนการทํางาน (P) 

1. การแตง่ตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ระดับคณะ (มส. 10-1-1) 

2. การประชุมเพื่อกําหนดกรอบนโยบายและ
แนวทาง การดาํเนินงาน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (มส.
10-1-2) 

3. การจดัทําแผนปฏิบัติการและโครงการ/กจิกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (มส. 10-1-3) 

การดําเนินงาน (D) 
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 
2. ประสานงานผู้รับผิดชอบโครงการด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 
3. ดําเนินการจดัโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4. กํากับการดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ดา้น

ศิลปะและวัฒนธรรม 
การประเมินผล (C) 

1. การประเมินผลการดําเนินงาน/การบูรณาการ 
2. สรุปผลและทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
3. จดัประชุมเพือ่วิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง

และพัฒนาในปีต่อไป 
การนําเสนอผลการดําเนินงาน (A) 

1. การปรับปรงุผลการดําเนนิ 
 
 
 
 

มส. 10-1-1  คําส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ 
28/2553 เรือ่งแต่งตัง้
คณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ระดับ
คณะ 

มส. 10-1-2 รายงานการ
ประชมุคณะกรรมการ
กิจการนกัศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 

มส. 10-1-3 แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2553
ด้านทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 10-1-4 สรุปผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ/
กิจกรรม 

มส. 10-1-5 สรุปผลการ
ดําเนินงานนทิรรศการ
วิชาการ ประจําปี
การศึกษา 2552 และ
ประจําปีการศึกษา 
2553 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 บรรลุเป้าหมายตามแผน

ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการ
ดํา เนินงานโครงการทํานุบํารุ ง ศิลปวัฒนธรรม  ใน
ปีงบประมาณ 2553 มีทั้งหมด 6 โครงการ และมีการ
ดําเนินการครบทุกกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 มีดัชนีชี้
วัดความสําเร็จ 3 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายตามแผน คิด
เป็นร้อยละ 100 (มส. 10-2-1) 

 

มส. 10-2-1 รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ประจําปีงบประมาณ 
2553 

 3 มีการดาํเนนิงานอย่าง
สม่ําเสมอต่อเนือ่ง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการ
ดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอและ
ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงพัฒนางานให้เป็นไปตามแผนกล
ยุทธ์และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร ในการจัดทําแผนการปฏิบัติ
ราชการและดําเนินตามโครงการ /กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง
ทุกปี (มส. 10-3-1) เช่น  

กิจกรรมไหว้ครู อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
อบรมมารยาทไทย นิทรรศการศิลปะ  แห่เทียนจํานํา
พรรษา การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

นอกจากน้ียังมีการให้บริการวิชาการด้านการแสดง
นาฏศิลป์ไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ บริการ
ในกิจกรรมต่างๆ ให้กับหน่วย งานทั้งภายในและภายนอก 

 

มส. 10-3-1 รายงานผลการ
ดําเนินการโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 4 เกดิประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

การดําเนินการการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีประโยชน์ต่อสังคมและสร้างคุณค่าต่อ
สังคมที่นักศึกษาได้ออกไปให้บริการโดยได้รับหนังสือ
ขอบคุณจากหน่วยงานที่ได้รับการบริการ (มส. 10-4-1) 

โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร ได้
เห็นความสําคัญของชุดระบําชากังราว ที่เป็นชุดการแสดง
ที่ส่ือถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกําแพงเพชร จึงได้เรียนเชิญ
อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้พัฒนาชุดระบํา  
ชากังราวดังกล่าว เป็นวิทยากรในการสอนท่ารําให้กับ
ครูผู้สอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร 
เพื่อที่จะให้ครูผู้สอนได้นําไปใช้สอนให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนต่อไป  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กําแพงเพชรได้กําหนดให้ “ชุดระบําชากังราว” บรรจุเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา (มส. 10-4-2, มส. 10-
4-3) 

 

มส. 10-4-1 หนังสือตอบ
ขอบคุณจากหนว่ยงาน
ที่ได้รับบริการหรือเข้า
ร่วมกจิกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

มส. 10-4-2 หลักสูตร
นาฏศิลป์ “ระบําชากัง
ราว” 

มส. 10-4-3 www.youtube. 
com 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 5 ได้รับการยกย่อง

ระดับชาติและนานาชาติ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการ
ดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติ และนานาชาติ ดังนี้ 

1. การเข้าร่วมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ ใน
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19-21 ต.ค.53 

ซึ่ง สกอ.เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ (มส.
10-5-1) 

2. การเข้าร่วมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
นานาชาติ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  

เมื่อวันที่ 4-5 ส.ค. 53 โดยมีประเทศ ที่เข้าร่วม
จํานวน 6 ประเทศ คือ ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
เวียดนาม เกาหลีและประเทศไทย  โดยความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มส.10-5-2)

3. การได้รับเชิญจาก Amasya International 
Ataturk Culture and Art  Organization ให้เข้าร่วม
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศตุรกี ในงาน 
“The International Folk Dance Festival Amasya”  
ณ  ประเทศตุรกี  โดยมีนานาประเทศเข้าร่วมการแสดง
จํานวน 8 ประเทศ ทั้งนี้ในการเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมดังกล่าว อาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
ได้รับการยกย่อง (มส.10-5-3) 

นอกจากนี้นายพนัสนิล จิตหมั่น นักศึกษาโปรแกรม
วิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 3 จากการเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ระดับชาติ 
จัดโดยบริษัท เอช.เอช.เค. อินเตอร์เทรค จํากัด ประเภท
เทคนิคสีอคริลิค HHK PAINTING CONTEST ครั้งที่ 20 “ใน
หัวข้อเมืองไทยน่าอยู่”  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 
สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  
(มส.10-5-4) 

 
 

มส. 10-5-1หนังสือเชิญเข้า
ร่วมการแสดงดนตรี
และนาฏศิลป์ ในงาน
ศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา ครั้งที่ 11 

มส. 10-5-2 สรุปผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการการแสดง
ดนตรีและนาฏศิลป์
นานาชาติ 

มส.10-5-3 เอกสารการเข้า
ร่วมการเผยแพร่ศิลปะ 
และวัฒนธรรม ณ 
ประเทศตรุก ี

มส. 10-5-4 หลักฐานการ 
ได้รับรางวัล หรอืการ
ได้รับการยกย่อง
ประจําปี พ.ศ.2553 

 
 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

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

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี:้ นางสาวสุภาวรรณ ศรีไตรรตัน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน: 
อาจารยว์ัชรัศม ์ศรีวิริยะกิจ และ
อาจารยว์นัสนันท์ นุชนารถ 

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1233 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1169 
E-mail :  s_sritrairat@hotmail.com E-mail :   osmobile1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1.  คณะฯ มีหลักสูตร และรายวิชาที่มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รายวิชาในสาขาวิชาดนตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ 

2.  บุคลากรและนักศึกษาในคณะฯ ให้ความร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ เป็น
อย่างดี 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

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

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบันที่
ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที่ด ี
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัฒนธรรม 
ที่ดีในการทํางาน  โดยบุคลากรภายในสํานักฯ มีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีและร่วมกัน
กําหนดวัฒนธรรมที่ดีของแต่ละหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 
19-23 เมษายน 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้  
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี และมีการทบทวนแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี สู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพตามมาตรฐาน ในวันที่ 17-22 
เมษายน2554 ณ โรงแรมมิลฟอร์ดพาราไดซ์ อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (มส. 11-1-1, มส. 11-1-2, มส. 11-
1-3) 

จากการประชุมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กําหนดเป็น
วัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งคณะมีความหลากหลายใน
ศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆ แต่ในความแตกต่างนี้ไม่ได้
แสดงถึงความแตกแยกแต่อย่างใด  แต่ ได้แสดงถึง
วัฒนธรรมของหน่วยงานที่มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว
ร่วมกัน มีการทํางานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมสร้าง 
ร่วมพัฒนา และวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้แสดงออกมาผ่านอักษรภาษาอังกฤษ 8 
ตัวอักษร ดังนี้ 

H  =      Honesty           ซื่อสัตย์ 
U  =      Unity           สามัคคี 
S  =      Sodality           นับพี่น้อง 
O  =      Ownership         เป็นเจ้าของ 
K  =      Kindness           เมตตา 
P  =      Punctuality        ตรงต่อเวลา 
R  =      Responsibility    รับผิดชอบ 
U  =      Universal       มองการณ์ไกลมุ่งสู่สากล 

“ซื่อสัตย์ สามัคคี นับพี่น้อง เปน็เจ้าขององค์กร 
เอื้ออาทรพร้อมเมตตา ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 
มุ่งเวลา  สืบเสาะหา สู่โลกกว้างอย่างยัง่ยืน”

มส. 11-1-1 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง 
แต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดทาํแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีและ
แนวทางพฒันาการ
ดําเนนิงานสู่ความ
เป็นเลิศ 

มส.11-1-2 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  เรือ่ง 
แต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดประชุมเชงิ
ปฏิบัติการ “การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีสู่
การพฒันา
มหาวิทยาลัยเพือ่
คุณภาพตาม
มาตรฐาน" 

มส.11-1-3 ผลการกําหนด
วัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 2 อาคารสถานที่ สะอาด 

และตกแต่งอย่างมีคุณค่า
ทางสุนทรีย ์
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการ
ดูแลอาคาร สถานที่ให้สะอาด และมีการตกแต่งสถานที่ให้
สวยงามอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์ เช่น การจัดนิทรรศการ
ด้านศิลปะ (มส. 11-2-1) 

 

มส. 11-2-1 ภาพอาคาร
สถานที ่

 
  

 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้อง
กับธรรมชาติ และเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการปรับแต่ง
ภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจําอาคาร
สถานที่ของสํานักฯ เป็นคนกํากับดูแล (มส. 11-3-1) 

 

มส. 11-3-1 ภาพถ่ายภูมิ
ทัศน์โดยรอบคณะฯ 

 

 4 มีพื้นทีท่างวฒันธรรมทีเ่อือ้
และส่งเสริมต่อการจดั
กิจกรรม และมีการจัด
กิจกรรมอย่างสม่าํเสมอ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่ เอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ เช่น ลานกิจกรรมหน้าอาคาร
คณะฯ (ลานพิกุล) อาคารดนตรี อาคารศิลปะ ห้อง
นาฏศิลป์ โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ เช่น การ
จัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ กิจกรรมไหว้ครู และอบรม
มา รย าท ไทย  เ ป็ น ต้ น  และประดั บตกแต่ ง ด้ ว ย
ประติมากรรม เช่น พระพิฆเนศ ประติมากรรมประยุกต์ 
เป็นต้น (มส. 11-4-1) 

มส. 11-4-1 ภาพพื้นทีท่าง
วัฒนธรรม และภาพ
ตัวอย่างกิจกรรม 

 

 5 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา 
ไม่ต่ํากว่า 3.51  จาก
คะแนนเต็ม 5 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า 

มีการสํารวจระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีต่อสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม 
เท่ากับ 3.93 จาก 5 คะแนนเต็ม (มส. 11-5-1) 

 

มส. 11-5-1 ผลสํารวจ
ความพึงพอใจการ
พัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
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ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี:้ นางสาวสุภาวรรณ ศรีไตรรตัน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดําเนินงาน :  

อาจารยว์ัชรัศม ์ศรีวิริยะกิจ และ
อาจารยว์นัสนันท์ นุชนารถ 

โทรศัพท ์: 055-706555 ต่อ 1233 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 1169 
E-mail :  s_sritrairat@hotmail.com E-mail :   osmobile1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน   ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
ตัวบ่งชี้ที่ 12  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงาน   
 เนื่องจากไม่มีการประเมินในระดับคณะ  ประเมินในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
 
หลักฐาน  
 - 
 
การประเมินตนเองปีน้ี 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :   
 

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

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 - 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน   
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง  (คะแนนเต็ม 5) 

 
ผลการดําเน ินงาน 
 มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการออกคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ตามคําส่ังที ่
001 / 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ลว. 23 มกราคม 2553 โดยเข้า
ประเมินตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ซึ่งมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ ปี่บัว ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์สามัคคี                
บุณยะวัฒน์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรัตน์ จรจิตร กรรมการ นายสุนทร อนุเพชร กรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์               
สุวัฒนา สุกกระ กรรมการและเลขานุการ นางสาวคณารัตน์ พูลเขียว ผู้ช่วยเลขานุการ และนางสาวเกศกนก ไทยแท้ 
ผู้ช่วยเลขานุการ ประเด็นและผลการประเมิน ประกอบด้วย 5 ประเด็นดังนี้ 
 

ประเด็นปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 
1. ผู้บริหารกําหนดยุทธศาสตร์ทิศทางและนโยบาย 5 ข้อ 5 
2. ผู้บริหารทําพันธกิจครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ร้อยละ 98.31 5 

3. ผู้บริหารกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี 

5 ข้อ 5 

4. ผู้บริหารมีการประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติงานประจําปี ร้อยละ 99.00 5 

5. ผู้บริหารมีการดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ 5 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 5 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ค่าคะแนน 4.40 ค่าคะแนน 5.00 คะแนน  5.00  ค่าคะแนน 4.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :  
นางสาวสมลักษณ์ วิริยจาร ี

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท ์:  083-9555925 
E-mail : phikulthong_s@yahoo.com E-mail : somlak_45272440@hotmail.com 
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หลักฐาน  
มส. 13-0-1 คําชี้แจงการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บรหิาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2553  
มส. 13-0-2 ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย  กําหนดยุทธศาสตร์  ทิศทาง  และ
นโยบาย ทําพันธกิจครบตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี  กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจําปี  ประเมินประสิทธิผลของแผนปฏิบัติงานประจําปี และมีการดําเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน  (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ 14  การพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
เกณฑ์การพิจารณา 
 กําหนดค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี ้
 

ตําแหน่งทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อาจารย์ 0 2 5 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย ์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 

 
ผลการดําเนิน 

ตําแหน่งทางวชิาการ 
วุฒิการศึกษา 

รวม ผลรวมถ่วง
นํ้าหนัก 

ค่าดัชนี
คุณภาพ
อาจารย ์

คะแนน
ที่ได้ ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท ปริญญาเอก

อาจารย ์ 11 36 3 50 87 

2.095 1.75 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 10 1 12 37 

รองศาสตราจารย ์     1 1 8 

ศาสตราจารย์         0 

รวม 12 46 5 63** 132 
 
** จํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัตงิาน 
    1. อาจารย์ที่ปฏิบัติงานตัง้แต่ 9 เดือนขึ้นไป จํานวน  60 คน  คิดตามเกณฑ์ สกอ. (1คน=1คน) ไดเ้ท่ากับ 60 คน 
    2. อาจารย์ที่ปฏิบัติงานตัง้แต่ 6 เดือนแต่ไม่ถึง 9 เดือน จาํนวน 6 คน  คิดตามเกณฑ์ สกอ. (1คน=0.5คน) ได้เท่ากับ 3 คน 
 
คํานวณได้ดังน้ี 
 

ค่าดัชนีคุณภาพ ผลรวมถ่วงน้ําหนักอาจารย์ประจําทั้งหมด 
 

 อาจารย์ประจําทั้งหมด 
 

 =  
63

132  = 2.095 

 =  
6

095.2  x 5    = 1.75 
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หลักฐาน  
มส. 14-0-1 ข้อมูลคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา 2553  
  
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
ค่าคะแนน 1.50 ค่าคะแนน 2.095 คะแนน 1.75  ค่าคะแนน 1.80 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นายสุชิน  รอดกําเหนิด ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :  
นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี  

โทรศัพท ์: 08 3165 7809  โทรศัพท ์: 083 955 5925 
E-mail : law_kpru@hotmail.com E-mail : somlak_45272440@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ส่งเสริมการศึกษาต่อปริญญาเอกให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มจํานวนเงินทุนการศึกษา การจัดทําโครงการความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนปริญญาเอก  และการเปิดสอนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย หลายๆ สาขา เป็นต้น 

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

สํารวจความต้องการศึกษาต่อ และทําผลงานทางวิชาการ เพือ่กําหนดแนวทางในการพัฒนาคณาจารย์ในแต่ละบุคคล 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  3  ปีย้อนหลังเป็นคะแนน
ของตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5  เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก) 

ผลการดําเนินงาน     
  ผลการประเมินคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2554  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ  คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและ ผศ.มล.ปัทมาวดี สิงหจารุ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในเท่ากับ 4.42 

 
องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 
องค์ประกอบที ่1 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที ่2 2.68 4.75 4.00 3.88 การดําเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที ่3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที ่4 4.64 5.00 - 4.88 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที ่5 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที ่6 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที ่7 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที ่8 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที ่9 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ขององค์ประกอบ 

3.17 4.72 4.00 4.42 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน การดําเนินงาน
ระดับพอใช ้

การดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การดําเนินงาน
ระดับด ี

  

 
หลักฐาน 
มส.15-0-1 รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา  2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏกําแพงเพชร 
มส. 15-0-2 รายงานผลการประเมินภายใน ประจําปีการศึกษา  2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร 
มส. 15-0-3 ระบบฐานข้อมลู CHE QA Online System  http//:www.cheqa.mua.go.th 
มส. 15-0-4 แนวทางการปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการภายนอก ประจําปกีารศึกษา 2553 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
คะแนน 4.40 คะแนน 4.42 คะแนน 4.42  ค่าคะแนน 4.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :  
นางสาวสมลักษณ์ วิริยจารี  

โทรศัพท ์: 089-6432533 โทรศัพท ์: 083 955 5925 
E-mail : phikulthong_s@yahoo.com E-mail : somlak_45272440@hotmail.com   

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพและมีระบบสารสนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพและการบริหารจัดการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (สมศ.)   
ตัวบ่งชี้ที ่16 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
ตัวบ่งชี้ 16.2 ผลการพฒันาบัณฑิตให้เกิดอัตลักษณ์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ตัวบ่งชี้ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดกลยุทธ์การ

ปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์  ปรัชญา 
ปณิธาน พันธกจิและ
วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถาบันอดุมศึกษา 
โดยได้รับการเหน็ชอบจาก
สภาสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่
ครอบคลุมพันธกิจหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งสอดคล้องนโยบายของสภามหาวิทยาลัย บุคลากร
ของคณะฯ  มี ส่วนร่วมในการทบทวน  กําหนดค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ และจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  และมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

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

- คณะฯ  มี ก า รทบทวน ในกา รจั ดประ ชุ ม
คณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวันที่  5 เมษายน 2554 และ
วันที่ 8 มิถุนายน 2554 ในระดับคณะ เพื่อทบทวนแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2553 – 2554 
และเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์  ปรัชญา ปณิธาน 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา 
และเพื่อกําหนดอัตลักษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะบ่งบอกถึง
ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คือ “ความรู้คู่
ชุมชน” จากน้ันนําเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะ
รับทราบและพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

มส. 16.1-1-1 คําส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรือ่ง 
แต่งตั้งคณะ
คณะกรรมการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ “ทบทวน
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี สู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพือ่
คุณภาพตามมาตรฐาน” 

มส. 16.1-1-2  
-  บันทึกข้อความ ขอ

อนุญาตจัดกิจกรรม
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีระดับคณะ
และรายงานผล
โครงการ 

-  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2553 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

-  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2554 คณะ
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
และได้แจ้งให้บุคลากรในคณะฯ ทราบ (มส. 16.1-1-2 ,
มส. 16.1-1-3) 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 16.1-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ 

 2 มีการสร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ทีก่าํหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
และบุคลากรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการสร้าง
ระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และบุคลากร (มส. 16-
2-1, มส. 16-2-2) ดังนี้ 

1. คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ดังนี้ 

1.1 คณะมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ 
ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ต่างๆ 

1 . 2  คณะจั ดประชุ ม เพื่ อถ่ ายทอดการ
ปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ กับบุคลากรภายใน
คณะฯ ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของคณะ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะและการประชุมอาจารย์คณะ 

1.3 มีคําส่ังแต่งตั้งในการปฏิบัติงานต่างๆ 
ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ 

1.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 

2. คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา ดังนี้ 

2.1 คณะมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ ใน
การปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมต่างๆ 

2.2 คณะได้มีการชี้แจงและถ่ายทอดให้
นักศึกษาได้ทราบในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมต่างๆ
ของคณะ และตามแผนพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ 

2.3 มีคําส่ังแต่งตั้งในการปฏิบัติงานและการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมตามอัตลักษณ์
ของคณะ 

2.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 

มส. 16.1-2-1 สรุปผล
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

มส. 16.1-2-2 
-  แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี 2553 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

-  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2554 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

-  คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ สายสอนและ
สายสนับสนุน 

-  แผนพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต
นักศึกษา 

-  คําส่ังแต่งตั้งการ
ปฏิบัติงานต่างๆของ
คณะ 

-  บันทึกข้อความของบ
สนับสนุน 

-  โครงการงบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2553 

-  โครงการงบประมาณ
เงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2554 

-  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะและรายงานการ
ประชุมอาจารย ์
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 3 ผลการประเมินความเห็น

ของบุคลากร เกีย่วกับ
การปฏิบัตงิานของ
สถาบันที่สอดคล้องกับอตั
ลักษณ์ ไม่ต่ํากวา่ 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

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

1. ด้านการทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และพัฒนาท้องถิ่น ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.06 

2. ด้านการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.15 

3. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.17 

มส,16.1-3-1 สรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจ
จากบุคลากรประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

 4 ผลการดําเนินงาน
ก่อให้เกดิผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และ/หรือสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

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

1.1 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงานบริหารจัดการด้านผังเมือง สิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกําแพงเพชร 

แบ่งโครงการออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา (ก่อนการศึกษาดู

งาน) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2553 
2. กิจกรรมศึกษาดูงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
3. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการฯ วันที่ 

27 กันยายน 2553 
ในการจัดกิจกรรมได้ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอบรมนํา

ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงการอย่าง
ถูกต้อง และจัดทําโครงการด้านผังเมือง ส่ิงแวดล้อมและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นของตน 

1.2 กิจกรรมการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการจัดการทรัพยากรนํ้า 

ผู้เข้าร่วมมีกลุ่มผู้ใช้น้ํา กลุ่มองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ คือ ชลประทานจังหวัด
กําแพงเพชร สํานักชลประทานที่ 4 ทรัพยากรนํ้าจังหวัด 
โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมตามบทบาทหน้าที่และพื้นที่ศึกษา 
ในการระดมความคิดและข้อเท็จจริง ทั้งสภาพปัญหา/
สาเหตุ และส่ิงที่ต้องการในอนาคตในแต่ละด้าน รวมทั้ง
สรุปผลและเชื่อมโยงสภาพปัญหาและสาเหตุในแต่ละ
ด้านในการจัดการทรัพยากรนํ้า 

มส. 16-4-1 สรุปผล
โครงการ /กิจกรรมต่างๆ 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
จากการจัดกิจกรรมนี้ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมรับทราบ

ถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และส่ิงที่ต้องการในแต่ละด้าน 
รวมทั้งสามารถสรุปผลและเช่ือมโยงสภาพปัญหาและ
สาเหตุในแต่ละด้านในการจัดการทรัพยากรนํ้า เพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้กับชุมชนและท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ได้ 

1.3 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลงานวิจัย
สู่ท้องถิ่น 

มีผู้เข้าร่วมจากกลุ่มผู้ใช้น้ําฝายหนองป้ิงไก่ อบต.
โป่งน้ําร้อน อบต.สักงาม อบต.นาบ่อคํา และอบต.ท่าขุน
ราม ได้มีการแสดงกระบวนการทํางานของเทคโนโลยีที่
ถ่ายทอด แสดงข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากงานวิจัยให้ผู้เข้าร่วม
รับทราบและสอบถามประโยชน์ที่ได้รับถ้ามีการนําไปใช้ 
โดยมีการนําเทคโนโลยีไปติดตั้งให้กับกลุ่มผู้ใช้ที่มีความ
ต้องการ 

จากกิจกรรมน้ีส่งผลให้ผู้เข้าร่วมได้นําประโยชน์
จากการนําผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไป
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น 

1.4 กิจกรรมเข้าค่าย “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจ
ประชาธิปไตย” 

จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2553 
สําหรับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัด
พิจิตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนบนพื้นฐานของ
ระบอบประชาธิปไตย 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) หลัก
อํานาจอธิปไตยของปวงชน 2) หลักความเสมอภาค 3) 
หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม 4) หลัก
เสียงข้างมากควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิข้างน้อย และ 
5) หลักเสรีภาพ จัดในรูปแบบของการเข้าค่าย แบ่ง
ระบอบประชาธิปไตยออกเป็น 5 ฐาน ซึ่งทําให้เยาวชนที่
เข้าค่ายจะได้นําความรู้ไปขยายผลเผยแพร่สู่สถานศึกษา 
และชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง และสร้างเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย 

1.5  โครงการนิทรรศการวิชาการ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  “เทิดไท้พระราชา  นักพัฒนา
สังคมไทย” 

จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14-16  มกราคม 2554 มี
การจัดบูทนิทรรศการต่างๆ แนะแนวการศึกษา การจัด
อบรม สัมมนา การแข่งขันทักษะต่างๆ โดยโครงการน้ีเป็น
โครงการที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี มีนักศึกษา บุคลากร และ
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการบริการวิชาการ
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ให้กับบุคคลในท้องถิ่น และชุมชนใกล้เคียง มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการกับการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.6 โครงการอบรมนาฏศิลป์เบ้ืองต้นสําหรับ
บุคคลทั่วไป 

จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2553 
ณ ศูนย์จริยศึกษา สธ . พิพิธภัณฑ์เรือนไทยจังหวัด
กําแพงเพชร โครงการนี้ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่ออบรม
และถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียน 
นักศึกษา โดยอาจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ซึ่งได้
ประดิษฐ์ท่ารํา “ระบําชากังราว” เพื่อเป็นชุดการแสดง
ประจําจังหวัด และเพื่อเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติ
นอกจากนี้ยั งเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม งาน
สร้างสรรค์ชุดการแสดงระบําชากังราว และระบํากล้วยไข่
ในงาน“ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้ง
ที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ.2554 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเผยแพร่วัฒนธรรม 
ณ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554  ในงาน 
“เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ ด้วยหลากหลาย
วัฒนธรรม” ของอาจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา และ
คณะ 

 5 ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
ในประเด็นที่เกีย่วกับ    
อัตลักษณ ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบุคลากร
และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตามอัตลักษณ์ของคณะ (มส.16.1-5-1) ดังนี้

1) อาจารย์ 
1.1 ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล ได้รับรางวัลผู้ทํา

คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจําปี พ.ศ.2552 โดยได้รับการคัดเลือกจากสํานัก
คณะกรรมการ สกสค. ให้ได้รับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประจําปี พ.ศ.
2552 ในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2553 
ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  

โดย ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล เป็นผู้มีผลงานและ
ใช้ความรู้ในวิชาชีพทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาที่
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น ของคณะฯ ใน
ด้าน “มุ่งเน้นท้องถิ่น” ประกอบด้วย 

- ได้รับการแต่งตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดกําแพงเพชรเป็นบรรณารักษ์

มส.16.1-5-1หลักฐานการ 
ได้รับรางวัล หรอืการ
ได้รับการยกย่อง
ประจําปี พ.ศ.2553 
(เอกสารประกาศนียบัตร
และเกียรติบัตร) 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย 

- ให้คําปรึกษาและช่วยจัดห้องสมุดประเภท
ต่างๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน  ได้แก่ 
ห้องสมุดโรงเรียน ตชด.ในจังหวัดตาก  ห้องสมุดอัยการ
จังหวัดกําแพงเพชร ห้องสมุดศาลจังหวัดกําแพงเพชร 
ห้องสมุดวัดคูยาง ห้องสมุดวัดนาควัชรโสภณ ห้องสมุดวัด
บรมธาตุ และห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ เช่น  ห้องสมุด
โรงเรียนสาธิตฯ ,  ห้องสมุดโรงเรียนมะเดื่อชุมพล ,
ห้องสมุดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

- ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ
โรงเรียนต่าง ๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ
ประชาชนทั่วไป ณ  สวนสิริจิตอุทยานตั้งแต่ปี  พ.ศ.2550 
ถึงปัจจุบัน 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
การที่จะกระจายแหล่งเรียนรู้ สู่ชุมชน  เช่น  ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ  ศูนย์บริการความรู้สํานักพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้  (สวทช.) 

- เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน  ในจังหวัด
กําแพงเพชรและจังหวัดตาก 

1.2 อ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา และคณะ  ได้มี
การดําเนินงานในการสร้างความร่วมมือกับศูนย์จริย
ศึกษา สธ กําแพงเพชร ณ พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัด
กําแพงเพชร  เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2542 – 2554 
รวม 12 ปี จนถึงปัจจุบัน มี ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริย
ศึกษา สธ. ควบคุมการฝึกซ้อม โดยอาจารย์เยาวลักษณ์ 
ใจวิสุทธ์หรรษา 

จากการเผยแพร่ผลงานต่างๆ  ของอาจารย์
เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์หรรษา และคณะได้มีการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม “มาตรฐาน ระบํา
ชากังราว” โดยการดําเนินงานต่อยอดจัดทําหลักสูตร 
“ระบําชากังราว” เพื่อใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้กับ
สถานศึกษา  สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 และอยู่ในขั้นตอนของ
การดําเนินงานขอจดลิขสิทธิ์ 

2) ศิษย์ปัจจุบันได้รับรางวัล 
2.1 นายพนัสนิล จิตหมั่น : ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับ 3 จากการประกวดวาดภาพ ประเภทเทคนิคสีอคริ
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ลิค HHK PAINTING CONTEST ครั้งที่ 20 “ในหัวข้อ
เมืองไทยน่าอยู่”  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 
2553        ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   

ทั้งนี้ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทําคุณประโยชน์
ให้กับท้องถิ่นและชุมชน ดังนี้ 

- เขียนป้าย ออกแบบ และจัดฉากสถานที่ งานรด
น้ําดําหัวผู้ใหญ่ของหมู่บ้าน ตําบลหินดาต เมื่อปี พ.ศ. 
2552-2554 

- เขียนป้ายงานแจกผ้าห่มช่วงหน้าหนาวของพัฒนา
สังคมตําบลหินดาต หน่วยที่ 4 เมื่อฤดูหนาว ปี 2553  

ทั้งนี้งานเขียนป้าย เป็นหนึ่งในการฝึกฝีมือและความ
ชํานาญด้านการออกแบบและการใช้สี และผลงานต่างๆ ที่
ได้ทําร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นตลอดมา นายพนัสนิล 
จิตหมั่น จึงได้มีการฝึกฝนอยู่เป็นประจํา จากการร่วม
แสดงโชว์ฝลงานศิลปะในกิจกรรมประเพณีประจําจังหวัด
กําแพงเพชร เช่น งานนพพระเล่นเพลง งานสารทไข่กล้วย
ไข่เมืองกําแพงเพชร เป็นต้น ทําให้พัฒนาผีมือจนสามารถ
ประกวดและได้รับรางวัลระดับชาติ 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.เชวงศักดิ์  เขียวเขิน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :   
นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง 
และนางขนิษฐา ศิริรัตน ์

โทรศัพท ์: 055-721878 โทรศัพท์ :  055-721878 
E-mail :   E-mail :    

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 

มีการดําเนินงานตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยได้แก่ “ความรู้คู่ชุมชน” และได้รับการยกย่องในระดับชาต ิ
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ทุกกลุ่มสถาบัน)   
ตัวบ่งชี้ที ่ 16.2    ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ เชิงปริมาณ 

 
ผลการดําเนินงาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ปีงบประมาณ 2553) ได้ข้อมูลดังนี้ 
 
ข้อมูลบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามอัตลักษณ์ “ความรู้คู่ชุมชน” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ข้อมูล ระดับ 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท รวม 

จํานวนผู้ที่สําเรจ็การศึกษา 570 21 591 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 297 15 312 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 52.11 71.43 52.79 

 
ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรีตามอัตลักษณ ์“ความรู้คู่ชุมชน” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

1. ความสามารถในการนําความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา
หน่วยงาน/ชุมชน 

4.31 0.64 4.26 0.45 4.31 0.63 

2. ความสามารถในการใช้ความรู้ใหเ้กิดคุณค่าในการ
พัฒนาหน่วยงาน/ชุมชน 

4.26 0.70 4.13 0.63 4.25 0.70 

3. ความสามารถในการทํางานร่วมกับหน่วยงาน/ชุมชน
บนพื้นฐานความพอเพียง 

4.32 0.68 4.20 0.56 4.31 0.67 

4. ความสามารถในการสร้างความรู้เพิ่มเติมจาก
ประสบการณ์กบัหน่วยงาน/ชุมชนและนํามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

4.30 0.67 4.26 0.45 4.30 0.66 

5. บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแสดงออก เช่น 
บุคลิกอันเป็นทีย่อมรับของหน่วยงาน/ชุมชน 

4.25 0.64 4.33 0.48 4.25 0.63 

รวม 4.29 0.67 4.24 0.37 4.29 0.66 
 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)   

      = 4.29 
 
หลักฐาน  
มส.16.2-0-1   รายงานสรุปความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (,) เป้าหมายปีถัดไป 
ค่าเฉล่ีย 4.00 ค่าเฉล่ีย 4.29 คะแนน 4.29  ค่าเฉล่ีย 4.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสาวสุภาวรรณ ศรีไตรรตัน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :   
นางสาวสมลักษณ์ วิริยจาร ี

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

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 มีการดําเนินงานตามอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัยได้แก่ “ความรู้คู่ชุมชน” โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
โครงการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามอัตลักษณ์ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที ่17 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่สง่ผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการกําหนดกลยุทธ์การ

ปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบัน โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 
 

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

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

2. ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องในทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องจากคณะมีสาขาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร

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

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

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

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

มส. 17-1-4  
    -  เอกสารประกอบการ

ประชุมระหว่างวันที่ 
17-22 เมษายน 2554 

    -  เอกสารประกอบการ
ประชุมในวันที่ 5 
เมษายน 2554 และ
วันที่ 8 มถิุนายน 2554 

    -  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
พ.ศ.  2552-2555 

    -   แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

มส. 17-1-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ ครั้งที่ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ราชการประจําปี สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพ
ตามมาตรฐาน” ระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน 2554  ณ 
โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระดับมหาวิทยาลัย และทบทวนในการจัดประชุม
คณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวันที่ 5 เมษายน 2554 
และวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ในระดับคณะ เพื่อทบทวน
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 
2553 – 2554 และเพื่อให้สอดคล้องกับ จุดเน้น 
จุดเด่นหรือความเช่ียวชาญของคณะ (มส.17-1-4)
จากน้ันรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2554  เมื่อ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 (มส.17-1-5) 

2/2554  เมือ่วนัที่ 4 
พฤษภาคม 2554 

 

 2 มีการสร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ทีก่าํหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์
 
 
 
 
 

คณะม นุษยศาสตร์ และ สั งคมศาสตร์  ไ ด้
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

1. คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ดังนี้ 

1.1 คณะมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของคณะ ในการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ต่างๆ 

1 .2 คณะจัดประชุมเพื่ อถ่ ายทอดการ
ปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ กับบุคลากรภายใน
คณะฯ ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะ ของคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะและการประชุมอาจารย์คณะ 

1.3 มีคําส่ังแต่งตั้งในการปฏิบัติงานต่างๆ
ตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ 

1.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 

2. คณะมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา ดังนี้ 

2.1 คณะมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตนักศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ ในการ
ปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมต่างๆ 

มส. 17-2-1 
        - รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ  ครั้งที่ 6 /2553 
เมื่อวันที่  14 ธนัวาคม 
2553  

       - รายงานการประชมุ
อาจารย์คณะฯ ครั้งที่ 
4/2553  เมื่อวันที ่22 
ธันวาคม 2553  

มส. 17-2-2  สรุปผล 
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ

มส. 17-2-3 
    -  แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปี 2553 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

    -  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2554 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

    -   แผนพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตนักศึกษา 

    -  คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ สายสอนและ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
2.2 คณะได้มีการชี้แจงและถ่ายทอดให้

นักศึกษาได้ทราบในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของคณะ และตามแผนพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตของนักศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ 

2.3 มีคําส่ังแต่งตั้งในการปฏิบัติงานและการ
จัดกิจกรรมต่ างๆ  ที่ นัก ศึกษาได้ มี ส่วนร่ วมตาม
เอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของคณะ 

2.4  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ และจัดส่ิงอํานวยความสะดวก
ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงาน 

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

สายสนับสนุน 
    -  คําส่ังแต่งตั้งการ

ปฏิบัติงานต่างๆของ
คณะ 

    -  บันทึกข้อความของบ
สนับสนุน  

    -  โครงการงบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553

    -  โครงการงบประมาณเงิน
รายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554

 

 3 ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามจุดเน้น และจุดเด่น
หรือความเชีย่วชาญ
เฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ํา
กว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การดําเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของคณะฯ โดยมีผลการประเมิน ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจ  (มส. 17-3-1) ดังนี้ 

“ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น” มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาท้องถิ่น
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 และด้านการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 

“ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม” คือ ด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10  

มส. 17-3-1 สรุปผลการ
ประเมินความพงึพอใจ
จากบุคลากรประจําคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

 

 4 ผลการดําเนินงานบรรลุ
ตามจุดเน้น จดุเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบันและเกิด
ผลกระทบทีเ่กดิ
ประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผลการ
ดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ดังนี้ 

1. ด้านมุ่งเน้นท้องถิ่น 
1.1 โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ

และศึ กษา ดู ง านบริ หารจั ดการด้ านผั ง เ มื อ ง 
สิ่งแวดล้อมและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร 

แบ่งโครงการออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนา (ก่อน

การศึกษาดงูาน) ระหว่างวันที่ 22-23 มถิุนายน 2553 
2. กจิกรรมศึกษาดูงาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

มส. 17-4-1 สรุปผลโครงการ 
/กิจกรรมต่างๆ (เอกสาร
เดียวกันกับ มส.17-2-2) 

มส. 17-4-2  เอกสารขอ
อนุญาตไปราชการ / 
บันทึกข้อความ/คําส่ังไป
ราชการต่างประเทศ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
3. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการฯ 

วันที่ 27 กันยายน 2553 
ในการจัดกิจกรรมได้ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วม

อบรมนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเขียน
โครงการอย่างถูกต้อง และจัดทําโครงการด้านผังเมือง 
ส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
เป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน 

1.2 กิจกรรมการระดมความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการทรัพยากรนํ้า 

ผู้เข้าร่วมมีกลุ่มผู้ใช้น้ํา กลุ่มองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ คือ ชลประทานจังหวัด
กําแพงเพชร สํานักชลประทานที่ 4 ทรัพยากรน้ํา
จังหวัด โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมตามบทบาทหน้าที่และ
พื้นที่ศึกษา ในการระดมความคิดและข้อเท็จจริง ทั้ง
สภาพปัญหา/สาเหตุ และส่ิงที่ต้องการในอนาคตในแต่
ละด้าน รวมทั้งสรุปผลและเชื่อมโยงสภาพปัญหาและ
สาเหตุในแต่ละด้านในการจัดการทรัพยากรนํ้า 
        จากการจัดกิจกรรมนี้ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมรับทราบ
ถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และส่ิงที่ต้องการในแต่ละด้าน 
รวมทั้งสามารถสรุปผลและเช่ือมโยงสภาพปัญหาและ
สาเหตุในแต่ละด้านในการจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้กับชุมชน และท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ได้

1.3 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลงานวิจัย
สู่ท้องถิ่น 

มีผู้เข้าร่วมจากกลุ่มผู้ใช้น้ําฝายหนองป้ิงไก่ อบต.
โป่งน้ําร้อน อบต.สักงาม อบต.นาบ่อคํา และอบต.
ท่าขุนราม ได้มีการแสดงกระบวนการทํางานของ
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด แสดงข้อมูลต่างๆ ที่ได้จาก
งานวิจัยให้ผู้เข้าร่วมรับทราบและสอบถามประโยชน์ที่
ได้รับถ้ามีการนําไปใช้ โดยมีการนําเทคโนโลยีไปติดตั้ง
ให้กับกลุ่มผู้ใช้ที่มีความต้องการ 

จากกิจกรรมนี้ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมได้นําประโยขน์
จากการนําผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไป
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น 

1.4 กิจกรรมเข้าค่าย "เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจ
ประชาธิปไตย" 

จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2553 
สําหรับนักเรียนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนบนพื้นฐานของระบอบ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ประชาธิปไตย 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) หลักอํานาจ
อธิปไตยของปวงชน 2) หลักความเสมอภาค 3) หลักการ
ปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม 4) หลักเสียงข้าง
มากควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิข้างน้อย และ 5) หลัก
เสรีภาพ จัดในรูปแบบของการเข้าค่าย แบ่งระบอบ
ประชาธิปไตยออกเป็น 5 ฐาน ซึ่งเยาวชนจะได้นําความรู้
ไปขยายผลเผยแพร่สู่สถานศึกษา และชุมชนของตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง และสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้าน
ประชาธิปไตย 

1.5 โครงการนิทรรศการวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ “เทิดไท้พระราชา นักพัฒนา
สังคมไทย”   

จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14-16  มกราคม  
2554 มีการจัดบูทนิทรรศการต่างๆ แนะแนวการศึกษา 
การจัดอบรม สัมมนา การแข่งขันทักษะต่างๆ โดย
โครงการน้ีเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี มีนักศึกษา 
บุคลากร และบุคคลภายนอกมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการ
บริการวิชาการให้กับบุคคลในท้องถิ่น และชุมชน
ใกล้เคียง มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

2.  ด้านสานศิลป์วัฒนธรรม 
2.1 โครงการอบรมนาฏศิลป์เบ้ืองต้น

สําหรับบุคคลทั่วไป และการเผยแพร่วัฒนธรรม
พื้นบ้านทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

นาฏศิลป์เป็นวัฒนธรรมสาขาหน่ึงที่มีการสืบ
ทอดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน จนเป็นที่แสดง
ถึงให้เห็นความเป็นอารยะ เพื่อเป็นการสืบทอดทํานุ
บํารุงศิลปะแขนงนี้ไว้ จึงมีความจําเป็นที่จะอบรมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน  ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร กั บ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการน้ีจึงได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี ในปี
การศึกษา 2553 จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18-28 
เมษายน 2553 ณ ศูนย์จริยศึกษา สธ. พิพิธภัณฑ์เรือน
ไทยจังหวัดกําแพงเพชร เพื่ออบรมและถ่ายทอดความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยอาจารย์
เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ซึ่งได้ประดิษฐ์ท่ารํา 
“ระบําชากังราว” เพื่อเป็นชุดการแสดงประจําจังหวัด 
และเผยแพร่ ให้ กั บชาวต่ า งชาติ ได้ รั บทราบถึ ง
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ศิลปะการแสดงท่ีงดงามของจังหวัดกําแพงเพชร 

จากการจัดกิจกรรมดั งกล่าวส่งผลให้
นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงอัน
ดีงามของไทย เข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและยังได้ไปร่วมเผยแพร่ 
ณ  วั ด พุ ท ธ ม ง ค ล  เ มื อ ง อั ล บู เ ด อ ร์ กี้  ม ล รั ฐ
นิวแม็กซิโก  ระหว่างวันที่ 11-24 เมษายน 2553, 
ประเทศตุรกี โรมาเนีย ระหว่างวันที่ 11-22 มิถุนายน 
2553, ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 9-22 กรกฎาคม 
2553  

นอกจากน้ียังเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
งานสร้างสรรค์ชุดการแสดงระบําชากังราว และระบํา
กล้วยไข่ ในงาน“ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ.2554 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเผยแพร่
วัฒนธรรม ณ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2554  ในงาน “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ ด้วย
หลากหลายวัฒนธรรม”ของอาจารย์ เยาวลักษณ์ 
ใจวิสุทธิ์หรรษา และคณะ 

2.2 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และ
งานวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ดังน้ี 

-  นิทรรศการ เพื่องานจิตรกรรมสร้างสรรค์ 
เรื่อง “ภาพคนเหมือนบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร”
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม พ.ศ.2553 ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

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

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

- ร่วมจัดนิทรรศการศิลปะ ในงาน“ประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้ งที่ 2” 
ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ.2554 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ผลจากการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ  ทําให้ผู้ชม (นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทั่วไป) ได้ชื่นชมผลงานสร้างสรรค์ 
และได้รับความรู้จากผลงานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
และสามารถนําความรู้ไปใช้เพ่ือพัฒนาผลงานด้าน
ศิลปะ  งานสร้ างสรร ค์  และงานวิจั ยหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นจุดเน้น จุดเด่น ของคณะ ทํา
ให้ผลงาน น้ันมี คุณภาพ  ได้ รับการยอมรับ  เกิด
ประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งได้รับ
รางวัลจากการประกวดวาดภาพในงานต่างๆ  

(มส. 17-4-1, มส. 17-4-2) 
 5 สถาบันมีเอกลักษณ์ตาม

จุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนด และไดร้ับการ
ยอมรับในระดับชาติ
และ/หรือนานาชาติ 
 

บุคลากรและนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มี คุณลักษณะที่สอดคล้องกับ  
เอกลักษณ์ของคณะฯ และได้รับการยอมรับต่อสังคม 
จนได้รับรางวัล และการยกย่องทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ ตามเอกสาร หลักฐาน  (มส. 17-5-1) 
ดังต่อไปนี้  

1) อาจารย์ 
1.1 ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล ได้รับรางวัลผู้ทํา

คุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประจําปี พ.ศ.2552 โดยได้รับการคัดเลือกจากสํานัก
คณะกรรมการ สกสค. ให้ได้รับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประจําปี พ.ศ.
2552 ในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2553 
ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  

โดย ผศ.ประพิมพร  โกศิยะกุล เป็นผู้มีผลงาน
และใช้ความรู้ ในวิชาชีพทําคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น 
ของคณะฯ ในด้าน “มุ่งเน้นท้องถิ่น” ประกอบด้วย 

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

- ให้คําปรึกษาและช่วยจัดห้องสมุดประเภท
ต่างๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน  
ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ตชด.ในจังหวัดตาก  ห้องสมุด
อัยการจังหวัดกําแพงเพชร ห้องสมุดศาลจังหวัด
กําแพงเพชร ห้องสมุดวัดคูยาง ห้องสมุดวัดนาควัชร
โสภณ ห้องสมุดวัดบรมธาตุ และห้องสมุดโรงเรียนต่าง ๆ 

 มส. 17-5-1  หลักฐานการ
ได้รับรางวัล หรอืการ
ได้รับการยกย่องประจําปี 
พ.ศ.2553 (เอกสาร
ประกาศนียบัตร และ
เกียรติบัตร) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
เช่น  ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ, ห้องสมุดโรงเรียน
มะเดื่อชุมพล,ห้องสมุดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

- ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ
โรงเรียนต่าง ๆ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ
ประชาชนทั่วไป  ณ  สวนสิริจิตอุทยานตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550  ถึงปัจจุบัน 

- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการที่จะกระจายแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน  เช่น  ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ  ศูนย์บริการความรู้สํานัก
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  สํานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (สวทช.) 

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

1.2 อ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา และคณะ  
จัดโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ 4 
ประเทศ (ระบํานาฏศิลป์ชุดระบําชากังราว) ณ วัดพุทธ
มงคล เมืองอัลบูเดอร์กี้ มลรัฐนิวแม็กชิโก ระหว่างวันที่ 
11-24 เมษายน 2553  ณ ประเทศตุรกีและประเทศ
โรมันเนีย ระหว่างวันที่ 11-22 เมษายน 2553  และ 
ณ ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 9-22 กรกฏาคม 
ได้รับการยอมรับและยกย่อง พร้อมมีใบประกาศเกียรติ
คุณในการเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรม โดยอาจารย์
และคณะเป็นผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านวัฒนธรรมให้กับ
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ตามเอกลักษณ์ 
จุดเน้น จุดเด่นของคณะ ในด้านสานศิลป์วัฒนธรรม 

ทั้งนี้ยังได้มีการดําเนินงานในการสร้างความร่วมมือ
กับศูนย์จริยศึกษา สธ กําแพงเพชร  ณ พิพิธภัณฑ์สถาน
จังหวัดกําแพงเพชร  เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2542 – 
2554 รวม 12 ปี จนถึงปัจจุบัน มี ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์ 
จริยศึกษา สธ. ควบคุมการฝึกซ้อม โดย อาจารย์เยาวลักษณ์  
ใจวิสุทธ์หรรษา และคณะ  

จากการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ของอาจารย์  
เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์หรรษา และคณะได้มีการพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม “มาตรฐาน ระบํา
ชากังราว” โดยการดําเนินงานต่อยอดจัดทําหลักสูตร 
“ระบําชากังราว” เพื่อใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้กับ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 และอยู่ในขั้นตอนของการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
ดําเนินงานขอจดลิขสิทธิ์ 

2) ศิษย์ปัจจุบันได้รับรางวัล 
2.1 นายพนัสนิล จิตหมั่น : ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับ 3 จากการประกวดวาดภาพ ประเภทเทคนิคสีอคริ
ลิค HHK PAINTING CONTEST ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 
30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  

จากความสามารถของนักศึกษาในทางด้านศิลปะ
ทําให้นักศึกษาได้รับรางวัลตามเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่น 
ของคณะในด้านสานศิลปวัฒนธรรม 

จากการฝึกฝีมือและความชํานาญด้านการออกแบบ
และการใช้สีในการเขียนป้ายให้กับชุมชน และผลงานต่างๆ 
ที่ได้ทําร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นตลอดมา นายพนัสนิล 
จิตหม่ัน จึงได้มีการฝึกฝนอยู่เป็นประจํา และการร่วม
แสดงโชว์ผลงานศิลปะในกิจกรรมประเพณีประจํา
จังหวัดกําแพงเพชร เช่น งานนพพระเล่นเพลง งานสารท
ไข่กล้วยไข่เมืองกําแพงเพชร เป็นต้น ทําให้พัฒนาผีมือ
จนสามารถประกวดและได้รับรางวัลระดับชาติ 

 

การประเมินตนเองปีน้ี 

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.เชวงศักดิ์ เขียวเขิน ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :   
นางสายพิณ พกิุลทอง กรูุง และ
นางขนิษฐา ศิรริัตน ์

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

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีการดําเนินการกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญของคณะ  
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที ่18     ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแกปั้ญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ 

18.1 ผลการชีนํ้า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ขอ้ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการดาํเนนิงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ

ดําเนินการชี้นํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมภายใน
สถาบัน ในเรื่อง ลดปัญหาความรุนแรง โดยเริ่มจาก
คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ มีคําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
เรื่ อง  ลดปัญหาความรุนแรงของนักศึกษา  เพื่ อ
วิเคราะห์และทบทวนการดําเนินงานในด้านการลด
ปัญหาความรุนแรง ในระดับหน่วยงาน องค์กร ของ
จังหวัดและระดับชาติ โดยมีการวางแผนดําเนินการ
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

การวางแผนการทํางาน ( P ) 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบ

(มส. 18.1-1-1) 
2. ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการทํางาน ด้าน

การลดปัญหาความรุนแรงของนักศึกษา (มส. 18.1-1-2)
3. จัดทําแผนปฏิบัติการและโครงการ/กิจกรรม

ด้านการลดปัญหาความรุนแรง (มส. 18.1-1-3) 
การดําเนินงาน ( D ) 
1. ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 

ด้านการลดปัญหาความรุนแรง (มส.18.1-1-4) 
2. ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ด้านการลด

ปัญหาความรุนแรง (มส.18.1-1-5) 
การประเมินผล ( C ) 
1. การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมลดปัญหาความรุนแรง 
2 .  สรุ ป ผลและทํ า ร า ย ง านส รุ ป ผลก า ร

ดําเนินงาน (มส.18.1-1-6) 
 
 

มส. 18.1-1-1 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
วิชาการ 

มส. 18.1-1-2 เอกสาร
บันทึกการประชุม 

มส. 18.1-1-3 แผน
ดําเนินการ 

มส.18.1-1-4 เอกสารการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 

มส.18.1-1-5 เอกสารการ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

 มส.18.1-1-6 รายงาน
สรุปผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

มส.18.1-1-7 เอกสารแสดง
การเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมหน้าเวบ็ไซต์ 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
การนําเสนอผลการดําเนินงาน ( A ) 
1. จัดประชุมเพื่อวิ เคราะห์หาแนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
2. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ/ 

กิจกรรมด้านการลดปัญหาความรุนแรงโดยผ่าน
เว็บไซต์ของคณะฯ (มส.18.1-1-7) 

3. นําเสนอต่อผู้บริหาร 

 2 บรรลุเปา้หมายตามแผน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

มหาวิทยาลัย มีผลการประเมินตามแผนการช้ีนํา 
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม มีการดําเนินการครบ
ทุกกิจกรรม มีดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 11 ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมายตามแผน จํานวน 11 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100

สําหรับการดําเนินงานโครงการพัฒนาจิต พัฒนา
ตน เพื่ออนาคตที่ดี ได้แบ่งเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 
ไว้ 2 มิติ ดังนี้ 

1. มิติด้านความพึงพอใจ เป้าหมายไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 

2. มิติด้านความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 70 

และ 3. มีนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 100 คน 

ผลการดําเนินงานของโครงการ 
1. มิติด้านความพึงพอใจ 
กิจกรรมละบาปบําเพ็ญบุญ มีนักศึกษา อาจารย์

และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 113 คน 
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อยละ 88.23 

กิจกรรมปลูกวัคซีนทางความคิด พิชิตความ
รุนแรง มีนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 132 คน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจร้อย
ละ 91.66 

2. มิติด้านการนําความรู้ไปใช้ 
กิจกรรมละบาปบําเพ็ญบุญ มีนักศึกษา อาจารย์

และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 113 คน 
ค่าเฉล่ีย การมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 94.1 

กิจกรรมปลูกวัคซีนทางความคิด พิชิตความ
รุนแรง นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 113 คน ค่าเฉล่ีย การมีความรู้ความ
เข้าใจ ร้อยละ 86.1 

(มส 18.1-2-1) 

มส. 18.1-2-1 รายงานผล
การปฏิบัตริาชการตาม
แผน และรายงานสรุป
โครงการ 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 3 มีประโยชน์และสร้าง

คุณค่าต่อสถาบัน 
ผลของการจัดโครงการโครงการพัฒนาจิต 

พัฒนาตน เพื่ออนาคตที่ดี ถือได้ว่ามีประโยชน์และ
คุณค่าต่อสถาบัน (มส. 18.1-3-1) ดังต่อไปนี้ 

1. สถาบัน เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในด้าน
การพัฒนา ลด ละ พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดค่านิยมใหม่
ในหมู่นักศึกษาด้วยกัน   

2. ทําให้ปริมาณและจํานวนปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้ความรุนแรงของนักศึกษาลดน้อยลง ก่อให้เกิด
บรรยากาศความรักใคร่ปรองดองกันมากขึ้น 

 มส. 18.1-3-1 รายงานสรปุ
โครงการพัฒนาจิต 
พัฒนาตน เพือ่อนาคต
ที่ด ี

 4 มีผลกระทบท่ีเกดิ
ประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนหรอืสังคม 

หลังเสร็จส้ินโครงการโครงการพัฒนาจิต พัฒนา
ตน เพื่ออนาคตที่ดี มีการสํารวจผลกระทบที่ เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม (มส. 
18.1-4-1) ดังนี้ 

1. ผู้ต้องขังมีความรู้สึกที่ดี สามารถเป็นที่ยอมรับ
และเป็นส่วนหน่ึงของสังคมได้อีกครั้ง 

2. ทําให้ตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามกฎระเบียบ และศีลธรรม 

3. ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติในการดําเนินชีวิต
ภายในและภายนอกเรือนจํา 

มส. 18.1-4-1 เอกสาร 
สํารวจผลกระทบ 

 5 ได้รับการยกยอ่ง
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

- 
 
 

 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
4 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 5  4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ. มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :   
นายวัชรัศน์  ศรีวิรยิะกิจ 

โทรศัพท ์: 080 - 0292067 โทรศัพท์ :  088-5462219 
E-mail :  maihuso@homail.com E-mail : osmobile1@hotmail.com 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องลดการใช้ความรุนแรงของนักศึกษาภายในคณะฯ พร้อม
ทั้งมีบุคลากรที่มีความสามารถและเช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมในด้านดังกล่าว พร้อมทั้งมีการสนับสนุนงบประมาณอย่าง
เพียงพอในการจัดกิจกรรม ทําให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ทุกครั้งที่มีการจัดขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จํานวนโครงการในด้านดังกล่าวยังมีการจัดขึ้นในปริมาณน้อย จึงควรมีการจัดโครงการในด้านดังกล่าวตั้งแต่เริ่มเปิด

ภาคเรียนแรก 
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18.2 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ  

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ขอ้ 
 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
 1 มีการดาํเนนิงานตามวงจร

คุณภาพ (PDCA) 
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ

ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบุคลากรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหงเหอ สาธารณรัฐประชาชนจีน (มส. 
18.2-1-1) จึงได้มีโครงการนิทรรศการ “ศิลปะส่ือ
สัมพันธภาพไทย – จีน” ครั้งที่ 3 เพื่อดําเนินการชี้นํา
ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมภายนอกสถาบัน ในเรื่อง 
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
โดยเริ่มจากคณะฯมีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น ดูแลและรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์และ
ทบทวนการดําเนินงานในด้านการลดปัญหาความรู้
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ใน
ระดับจั งหวัดและระดับชาติ  โดยมีการวางแผน
ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

การวางแผนการทํางาน ( P ) 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลและรับผิดชอบ

(มส. 18.2-1-2) 
2. ประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการทํางาน เรื่อง

การลดปัญหาความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ  (มส. 18.2-1-3) 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการและโครงการ/กิจกรรม
ด้ านกา รกา รลด ปัญหาความรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ใน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ  (มส. 18.2-1-4) 

การดําเนินงาน ( D ) 
1. ดําเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 

(มส.18.2-1-5) 
2. ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม การแสดง

ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (มส.18.2-1-6) 
 
 

มส. 18.2-1-1 บันทึกตกลง
ความร่วมมือ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยหงเหอ 
สาธาณรฐัประชาชน
จีน กับคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

มส. 18.2-1-2 คําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการแกท่้องถิ่น

มส. 18.2-1-3 เอกสาร
บันทึกการประชุม 

มส. 18.2-1-4 แผน
ดําเนินการ 

มส. 18.2-1-5 เอกสารการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม 

มส. 18.2-1-6 โครงการ
นิทรรศการ “ศิลปะ 
ส่ือสัมพันธภาพไทย – 
จีน” ครัง้ที่ 3 

มส. 18.2-1-7  โครงการ
นิทรรศการ“ศิลปะ ส่ือ
สัมพันธภาพไทย – จีน” 
ครั้งที่ 3 

มส. 18.2-1-8 เอกสารแสดง
การเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมหน้าเวบ็ไซต์ 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
การประเมินผล ( C ) 

1. การประเมินผลการดํา เนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

2. สรุปผลและทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
(มส.18.2-1-7) 

การนําเสนอผลการดําเนินงาน ( A ) 
1. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุง

และพัฒนาในปีต่อไป 
2. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานโครงการ/ 

กิจกรรมด้านการลดปัญหาความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยผ่านเว็บไซต์ของ
คณะฯ (มส.18.2-1-8) 

3. นําเสนอต่อผู้บริหาร 

 

 2 บรรลุเปา้หมายตามแผน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 

มหาวิทยาลัย มีผลการประเมินตามแผนการช้ีนํา 
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม มีการดําเนินการครบ
ทุกกิจกรรม มีดัชนีชี้วัดความสําเร็จ 11 ตัวชี้วัด บรรลุ
เป้าหมายตามแผน จํานวน 11 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100

ในส่วนเป้าหมายของโครงการนิทรรศการ 
“ศิลปะสื่อสัมพันธภาพไทย-จีน” ครั้งที่ 3 มีดังนี้ (มส 
18.1-2-1) 

1. เป้าหมาย มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าชม ไม่ต่ํา
กว่า 300 คน โดยมีนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้า
ชม จํานวน 350 คน การบรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อย
ละ 100 

2. เป้าหมายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 โดยมีผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 75.80 การ
บรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 100 

มส. 18.2-2-1 รายงานผล
การปฏิบัตริาชการตาม
แผน และรายงานสรุป
โครงการ 

 3 มีประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน 

ในการจัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการ “ศิลปะ
ส่ือสัมพันธภาพไทย – จีน” ครั้งที่ 3 มีประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสถาบัน (มส. 18.2-3-1)ดังนี้ 

1. ก่อให้เกิดความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้
ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศซึ่งมีผลต่อตัว
นักศึกษาและสถาบันโดยตรงทั้งความรู้ตลอดจนความ
ร่วมมือในการจัดโครงการดังกล่าวในครั้งต่อไป 

2. ทําให้สถาบันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
ในเรื่องของศักยภาพเพื่อการจัดโครงการอื่น ๆ ต่อไป 

3. ส่งผลทําให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้เรียนรู้ 

มส. 18.2-3-1 โครงการ
นิทรรศการ“ศิลปะ ส่ือ
สัมพันธภาพไทย – จีน” 
ครั้งที่ 3 
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มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลดําเนินงาน หลักฐาน 
และพัฒนาทักษะในงานศิลปะ โดยเฉพาะด้านศิลปะ
ภาพพิ มพ์  ของนั ก ศึ กษาและคณาจารย์  จาก
มหาวิทยาลัยหงเหอ 

 4 มีผลกระทบท่ีเกดิ
ประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนหรอืสังคม 

หลังจากเสร็จส้ินโครงการนิทรรศการ “ศิลปะส่ือ
สัมพันธภาพไทย – จีน” ครั้งที่ 3 มีการสํารวจ
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
หรือสังคม ดังนี้ (มส. 18.2-4-1) 

1. นักเรียนได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนวัฒนธรรม
ที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน 

2. ทําให้โรงเรียนได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง จากผลงานการประกวดของนักเรียน 

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 
เช่น งานภาพพิมพ์ 

มส. 18.2-4-1 เอกสาร
สํารวจผลกระทบ 

 5 ได้รับการยกยอ่ง
ระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ

- 
 

 

 
การประเมินตนเองปีน้ี 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 
4 ข้อ 4 ข้อ คะแนน 5  4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีน้ี 

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

หมายเหตุ / ขอ้สังเกต : 
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ. มัย  ตะติยะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /

รายงานผลการดําเนินงาน :   
นายวัชรัศน์  ศรีวิรยิะกิจ 

โทรศัพท ์: 080 - 0292067 โทรศัพท์ :  088-5462219 
E-mail :  maihuso@homail.com E-mail : osmobile1@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายที่ชัดเจนในแผนงานการบริการวิชาการแต่ละปีการศึกษา ตลอดจนมี
โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ที่ผลิตบุคลากรและผลิตผลงานศิลปะขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการจัด
โครงการและกิจกรรมดังกล่าวทุกปีการศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การจดัโครงการดังกล่าวควรมีการสนับสนุนทางด้านงบประมาณการจัดให้อย่างเหมาะสมในแต่ละโครงการ ตลอดจน

การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธภิาพมากกว่าเดมิ 
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บทที่ 3 
ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก :  ข้อมูลพื้นฐาน (Common  data set)  ตามเกณฑ์ของ สกอ.  ปีการศึกษา 2553 (กลุม่ ข) 
 

ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 297.00 
2 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 4.29 
3 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 15 
4 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาโทที่มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 4.24 
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ - 
6 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปรญิญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนน

เต็ม 5) 
- 

7 ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม 5) 4.29 
8 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บขอ้มูล) 608.00 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่จัดเก็บขอ้มูล) 21.00 
10 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด 570.00 
11 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเรือ่งการมีงานทํา 457.00 
12 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดง้านทําหลังสําเร็จการศึกษา 154.00 
13 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 13.00 
14 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มงีานทําก่อนเข้าศึกษา 224.00 
15 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 9.00 
16 เงินเดอืนหรอืรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่ได้งานทาํหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 
7,600.00 

17 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด - 
18 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด - 
19 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
297.00 

20 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

21 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.27 

22 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

15 

23 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

24 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.27 

25 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

- 
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26 ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม

กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 
- 

27 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

28 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญา
ตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.27 

29 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด รวมทัง้ที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาต่อ 63.00 
30 - -จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง 58.00 
31 - -จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาตอ่  5.00 
32 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย ์ 50.00 
33 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ี 11.00 
34 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 36.00 
35 - -จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 3.00 
36 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 12.00 
37 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ี 1.00 
38 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท 10.00 
39 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 1.00 
40 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 1.00 
41 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาตร ี - 
42 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาโท - 
43 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 1.00 
44 จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย ์ - 
45 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตร ี - 
46 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท - 
47 - -จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 
48 จํานวนรวมของบทความวิจัยของวทิยานิพนธห์รือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ที่ตีพิมพ ์(ปริญญา

โท) 
22.00 

49 - -จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง 

15.00 

50 - -จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพใ์นรายงานสืบเนือ่งจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding)  ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

1.00 

51 --จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding)  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI  หรือวารสารวิชาการระดับชาตทิี่ได้รับการยอมรับในสาขา   

6.00 

52 --จํานวนผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการรบั - 
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นานาชาติที่ไดร้บัการยอมรับในสาขาหรือในระดับสากล  เช่น  ISI  หรือ  Scopus 
 

53 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1.00 
54 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
55 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
56 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 1.00 
57 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

จํานวนการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
3.00 

58 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
59 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
60 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 3.00 
61 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. - 
62 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
63 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
64 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
65 (สมศ.)จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ.  
- 

66 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
67 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
68 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
69 (สมศ.)จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่ใน

ฐานข้อมูลสากล ISI  
- 

70 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
71 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
72 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
73 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

- 

74 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
75 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
76 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
77 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

- 
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78 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
79 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
80 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
81 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

- 

82 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
83 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
84 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
85 จํานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจดัอยูใ่นควอ
ไทล์ที ่1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ ์ หรอืมีการตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และฐานข้อมูล Scopus 

- 

86 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
87 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
89 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
90 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวดั 3.00 
91 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
92 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
93 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 3.00 
94 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 
95 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
96 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
97 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
98 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
99 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
100 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
101 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
102 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
103 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
104 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
105 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
106 จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1.00 
107 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 



 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2553  
การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

89

ท่ี ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 
108 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
109 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 1.00 
110 จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน ์ 30.00 
111 จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  - 
112 จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 9.00 
113 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ - 
114 - -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - 
115 - -ตําราหรือหนงัสือที่มกีารตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9.00 
116 - -ตําราหรือหนงัสือทีใ่ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนงัสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

- 

117 - -จํานวนนักวจิยัประจําที่ลาศึกษาต่อ - 
118 จํานวนอาจารยป์ระจําที่ลาศึกษาต่อ 5.00 
119 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
120 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
121 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  5.00 
122 จํานวนนักวจิัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - 
123 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
124 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
125 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ - 
126 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 15.00 
127 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน 9 
128 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย - 
129 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจยั 3 
130 จํานวนโครงการหรอืกิจกรรมทีส่่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 6 
131 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5)  5.00 
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