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ค ำน ำ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความส าคัของง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนงก
ทั้งนี้ เพ่ืงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์องงพระราชบัขขัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และเป็นไปตามนโยบายองงมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งองงกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้งงด าเนินการงย่างต่งเนื่งง เพ่ืงน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ืงรงงรับการประกันคุณภาพภายนงก 
  รายงานการประเมินตนเงง (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 มิถุนายน 
2559 – 31 พฤษภาคม 2560) องงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ฉบับนี้ จัดท าอึ้นเพื่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับงุดมศึกษา      
ได้ พิจารณาประกงบการติดตามตรวจสงบคุณภาพการศึกษาองงคณะ ในวันที่  1–2 สิงหาคม 2560              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หวังว่าการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาครั้งนี้คงจะได้รับอ้งคิดเห็นและอ้งเสนงแนะที่เป็นประโยชน์งย่างยิ่งจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ เพ่ืงที่คณะจักได้น าอ้งคิดเห็นและอ้งเสนงแนะไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาองงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้ดียิ่งๆ อึ้น ในโงกาสต่งไป 

 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รงดก าเหนิด 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 บทสรุปผู้บริหาร  

 
ความน า  
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานระดับคณะ           
ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ซึ่งออก
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ.2547 มีภารกิจหลักที่ได้รับการถ่ายทอดจากภารกิจของ
มหาวิทยาลัย อันได้แก่ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คณบดีคนปัจจุบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด เป็นผู้น าองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าในการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับที่
ยึดถือวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน คือ “มีมนุษยธรรม  มีน้ าหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่สังคม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา
อย่างยั่งยืน”  มีเอกลักษณ์ของคณะ คือ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” 

ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 10 สาขาวิชา โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหาร งานภายในรูปแบบโปรแกรมวิชาตามสาขาวิชาที่   
เปิดสอนทั้งหมด 10 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ และ
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมอีก 2 กลุ่มวิชา เพ่ือสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,958 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน 1,705 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. จ านวน 240 คน
และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น จ านวน 40 คน 

 
ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
  

องค์ประกอบที่ 1  คะแนนเฉลี่ย  2.96 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.38 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย  4.50 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบเท่ากับ 3.84 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
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จุดเด่น/แนวทางเสริม 
 
1. ด้านผลงานนักศึกษา อาทิ 
 1. นักศึกษาของคณะฯ ได้รับรางวัลระดับประเทศในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาชีพ ดังนี้ 
  1.1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมประกวด Fusion jazz Thailand university 
music awards ระดับประเทศ (อุดมศึกษา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
  1.2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จาก 
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะหัวข้อ “การพูดโน้มน้าวจิตใจ Talk For Dad” การสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 
2560 
  1.3 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ “สร้างอาหาร         
เพ่ิมผืนป่า ใช้ชีวิตแบบพอเพียง สืบสานงานของในหลวง” ของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 และได้เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ และเป็นเครือข่ายด้านการ
รณรงค์ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559  
  1.4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการใน
ตางประเทศ (Thai Camp) ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนาน ประเทศสาธารรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่    
17 – 21 เมษายน พ.ศ. 2560 
  1.5 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้ เข้าร่วมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 7 พฤษภาคม – 4  มิถุนายน 
2560  
  1.6 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จาก โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ ได้รับคัดเลือกเพ่ือเป็นตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมลงนามความร่วมมือและกิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2559 
 

1. ด้านบริการวิชาการ อาท ิ
1. มีแผนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของ

สังคมเช่น โครงการเสวนาเรื่อง ความเหลื่อมล้ า ความยากจน บนความท้าทายของสวัสดิการสังคม โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โครงการการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเชิงบูรณาการโดยการจัดท าแผนชุมชนร่วมกับแผนท้องถิ่น ท าให้ชุมชนมีแผนท้องถิ่น และ
โครงการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน     

2. มีสาขาวิชาที่หลากหลายและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการให้บริการทางวิชาการ
ด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ ในรูปแบบบริการให้แก่สังคมหรือท้องถิ่น (บุคคลภายนอก) และใน
รูปแบบบริการให้แก่นักศึกษา (บุคคลภายใน)  



   ค 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  

 

3. มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี เช่น โครงการโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านงานวิจัย นวัตกรรมความสุขและข้อมูลความสุของค์กร Happy Workplace เพ่ือการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ในองค์กร, โครงการบริหารพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ค่ายต้นกล้า 
ประชาธิปไตย ปี7) 

ซึ่งโครงการที่กล่าวไปข้างต้นนี้ มีส่วนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
 

 3. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาท ิ
 1. คณะมีศาสตร์และสาขาวิชาที่ช่วยท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
 2. คณะมีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ที่ช่วยท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย เป็นผู้คิดค้นระบ า       
ชากังราว ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติ และยังต่อยอดพัฒนาเป็นโครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นระบ า
ชากังราวถ่ายทอดอัตลักษณ์ศิลปะก าแพงเพชรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  นอกจากนี้  ยังได้มีการด าเนินการ
ต่อเนื่อง โดยการสร้างมาตรฐาน “ระบ ารวมเผ่าชาวเขา” 
 4. มีโครงการความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกลุ่มวิชานาฏศิลป์และ
การละคร กับศูนย์จริยศึกษา สธ. ก าแพงเพชร จัดตั้งชุมนุมนาฏศิลป์และด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่                 
ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการด าเนินการของศูนย์ดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ โดยเห็นได้จากกิจกรรมการบริการชุมชนด้านนาฏศิลป์ของศูนย์จริยศึกษา สธ.     
เรือนไทย ได้เผยแพร่ลงวารสารสากล และเผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ “เมืองไทยดีดี”๊ เป็นต้น 
 
 4. ด้านวิชาการ/การจัดการเรียนการสอน 

4.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยในปีการศึกษา 2559       

มีการจัดการความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในประเด็น “การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับพันธกิจอ่ืน” ควบคู่กับการเขียน มคอ.3 ให้สอดคล้องกับประเด็นบูรณาการ อาทิ บูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งใน 3 ด้านนี้เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและคณะฯ  โดยคณะฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว
ในวันที่ 7-8 กันยายน 2559 และก าหนดให้ตัวแทนโปรแกรมวิชาส่งแผนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับพันธกิจอื่น (การวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) พร้อม มคอ.3 ในรายวิชาดังกล่าวที่
ท าการสอนในภาคเรียน 2/2559 และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวอีกครั้งหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาโดยพิจารณาผลจากการรายงาน มคอ.5 ร่วมด้วย ผลปรากฏว่ารายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนได้
บูรณาการศาสตร์กับพันธกิจ จากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ส่งผลให้การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุผล 

4.2 ด้านความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
นอกจากนี้คณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา

ตลอดปีการศึกษา อาท ิ
1) กิจกรรมลงนามความร่วมมือและกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

ต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2559 คณะฯ โดยผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาได้เดินทางไปยัง



   ง 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  

 

มหาวิทยาลัยคุนหมิง เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือด าเนินงาน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และภาควิขาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยคุนหมิง และกิจกรรมค่ายภาษาไทยและ
วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 18-23 กันยายน 2559 

2) กิจกรรมอบรมโทอิคส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2559  
3) กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-12 

กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ศูนย์แม่สอด จังหวัดตาก 

 
 ด้านการผลิตวารสารพิกุล (วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อ “วารสารพิกุล” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2540 ผลิตผลงานมาแล้วทั้งสิ้น 26 เล่ม ปัจจุบันเป็นปีที่ 15 (พ.ศ. 2560) โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือเป็น
เวทีส าหรับตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิชาการในรูปบทความวิชาการ/วิจัย ส าหรับบุคลากรของ มหาวิทยาลัย และ
บุคลากรภายนอก นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา  
 โดยในปี พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังคงผลิตวารสารพิกุลอย่างต่อเนื่อง และได้น าเสนอ
วารสารพิกุลฉบับสมบูรณ์ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยื่นต่อศูนย์ดรรชนีวารสารไทย เพ่ือขอเข้ารับการคัดเลือก
เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยคณะฯ ได้ยื่นวารสาร 3 ปีย้อนหลัง จ านวน 6 ฉบับ ด้วยกัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560    
ณ ศูนย์ดรรชนีวารสารไทย ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรากฏว่าวารสารพิกุล ได้รับการคัดเลือก
จากศูนย์ดรรชนีวารสารไทย ให้เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562  
 ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเว็บไซต์วารสารพิกุลออนไลน์ ส าหรับให้ผู้ที่สนใจส่งบทความ
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แก่ผู้ส่งผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ และกอง
บรรณาธิการ ในการตรวจสอบสถานะของบทความ อีกด้วย การผลิตวารสารพิกุล (วารสารวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) นับเป็นผลงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เมื่อเทียบกับคณะฯ อ่ืนๆ ที่ยังไม่มีการผลิตวารสารวิชาการหรือยังไม่มีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง  
 
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 

1. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ โดยสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากขึ้น และเร่งรัดให้มี
การจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีมาตรการต่างๆ สนับสนุน เช่น การฝึกอบรม     
ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบการจัดพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาในการจัดการท าผลงาน       
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การแจ้งเวียนวารสารที่อยู่ในฐาน TCI เป็นต้น 

2. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือรองรับการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยการบูรณาการ ทั้งการบูรณาการพันธกิจของ
คณะและการบูรณาการท างานร่วมกันในการให้บริการวิชาการระหว่างหลักสูตรต่างๆ ของคณะ 

4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ       
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บัณฑิต 



   จ 
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 5. ด้านการวิจัย อาท ิ
 ด้านงานวิจัย 
 ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา มีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการ
ท าวิจัยทั้งสิ้น 3,116,610 บาท  โดยแหล่งทุนสนับสนุนหลักแบ่งออกเป็น 3 แหล่งทุน คือ 1) ทุนอุดหนุนวิจัย
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ จากงบ บก.ศ. ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) ทุนสนับสนุนการท าวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 พิจารณาจัดสรรโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา                 
3) ทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีงบประมาณ 2559  
 จากงบประมาณดังกล่าวท าให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการท า
วิจัยเพิ่มข้ึน ท าให้เกิดผลงานการตีพิมพ์ และผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 
ผลงานการตีพิมพ์ในรูปบทความวิชาการ/วิจัย ดังนี้ 
 1) อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “การสร้างระบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มี
ความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่การจัดสวัสดิการสังคมใน
ประชาคมอาเซียน” ในวารสาร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559  
 2) อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “รูปแบบการน าแผนชุมชนสู่แผนพัฒนา 3 ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร” ในวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 11 ประจ าเดือนมกราคม-เมษายน 2559 
 3) อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านระบบการสื่อสาร     
ที่สะท้อนแนวคิดนโยบายสาธารณะของรัฐ” ลงในวารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 
 4) อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง และอาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดก าแพงเพชร” ลงใน
วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 
 5) รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง “ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานไซ่ง่อน       
อารยธรรม : ความแตกต่างเวียดนาม ไทย” ลงในวารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 
 6) อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง “การศึกษารูปแบบ การกระจายตัวและ
ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพื่อสร้างแนวทาง การจัดการไฟในพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยใช้ภูมิสารสนเทศ : กรณีศึกษา 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร” ลงในวารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 
 7) อาจารย์ดร.นิศากร  ประคองชาติ ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง “Project-Based Learning, 
English Speaking Motivation, and English Speaking Skill”  ล ง ใน ว า ร ส า ร  The 1st International 
Conference on Language Development: Learning, Teaching, Researching, and Testing จัดขึ้นโดย 
Ton Duc Thang University, Hochiminh City ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 
 8) อาจารย์ดร.รัษฎากร วินิจกุล ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร” ลงในวารสารวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเทริน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 
 9) อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ ตีพิมพ์บทความวิชาการ เรื่อง “ Shifting “Reproductive Work” to 
the Public: “Nakorn Chum Retro-Market”  and “Traditional foods”  Selling as Space of Aging 
Women in Kamphaeng phet Province, Thailand” ลงในวารสาร Conference Proceedings of KANITA 
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Postgraduate International Fcoference on Gender Studies (KPICGS)  2016 on 16-17 November 
2559 at Penang, Malaysia  
 10) อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง การเพ่ิมผลผลิตมันส าประหลังโดยการ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย สื่อสารชุมชนและการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในจังหวัดก าแพงเพชร 
ตีพิมพ์ลงใน วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ : โครงร่ำงองคก์ร 
(Organizational  Profile) 

 
1. ลักษณะองค์กร (Organizational Descriptoin)  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวง 
จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มีภารกิจหลักท่ีได้รับการถ่ายทอดจากภารกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์จ านวนท้ังสิ้น 95 คน มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 
หลักสูตร มีนักศึกษารวมท้ังส้ิน 1,985 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน 1,705 คน นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาค กศ.บป. จ านวน 240 คน และหลักสูตรระดับปริญญโท 1 หลักสูตร มีนักศึกษาจ านวนท้ังสิ้น 40 คน โดยมี
ลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ดังน้ี 
 

ก. สภำพแวดล้อมของคณะองค์กร (Organization Environment) 
(1) หลักสูตร/บริกำร (Product  Offerings) 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีหลักสูตรและบริการหลักที่ส าคัญตามภารกิจหลัก อันได้แก่ องค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ  รวมถึงผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
ผลงานบริการวิชาการ  และผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีวิธีส่งมอบหลักสูตรและบริการดังกล่าวให้แก่
ผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตาราง OP.1  
 
ตาราง OP.1 หลักสูตรและบริการหลัก และรูปแบบการส่งมอบให้แก่ลูกค้า/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักสตูร/บรกิำรหลกั 
ลูกค้ำ/ผู้รบับรกิำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมส ำคัญของผลผลิต/
บรกิำรตอ่ควำมส ำเร็จของ

องคก์ร 

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลติ/
บรกิำร 

1.  องค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จากการ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ  ได้แก่ 

ระดับปริญญาตร ีจ านวน 10 
หลักสูตร ประกอบด้วย 

1) นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)  
2) รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต (รป.บ.) 
3) ศิลปกรรมศาสตร

บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  

ลูกค้า 
1.  นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ตลาดแรงงาน      
/ผู้ใช้บัณฑิต 

 การท าให้บัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละหลักสูตรมี
คุณภาพ ซึ่งพจิารณาได้จาก  

 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่
ละหลักสูตร5 ด้าน 

 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 

รูปแบบและวิธีการส่งมอบ
หลักสูตรให้แก่ลูกค้าซึ่งได้แก่
นักศึกษา ผ่าน 2 แนวทางหลัก 
คือ 

1) กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ท่ีเน้นให้นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีก าหนด และมีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่  

 การจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนโดยเน้นการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
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หลักสตูร/บรกิำรหลกั 
ลูกค้ำ/ผู้รบับรกิำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมส ำคัญของผลผลิต/
บรกิำรตอ่ควำมส ำเร็จของ

องคก์ร 

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลติ/
บรกิำร 

4) ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย  

5) ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  

6) ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน  

7) ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม  

8) ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

9) วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) สาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศ  

10)  ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยคุณภำพบณัฑิต
ดังกล่ำวจะท ำให้หลักสตูรและ
คณะ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา สร้าง
ความมั่นใจให้ผู้ใช้บัณฑิต เป็น
การสร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ ท า
ให้คณะได้รับการยอมรับจาก
สังคม/ตลาดแรงงาน  
 การสร้างองค์ความรู้ของ
หลักสูตรต่างๆ ท ำให้คณะได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมีความ
ยั่งยืนและเป็นท่ียอมรับจาก
สังคม 
 การบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพท้ังระบบซึ่งพิจารณาได้
จาก การก ากับให้หลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
การสร้างคุณภาพให้แก่บัณฑิต 
กระบวนการด้านนักศึกษา  และ
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
กระบวนการด้านอาจารย์ 
คุณภาพ และผลท่ีเกิดกับ 
อาจารย์ กระบวนการในด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอนและ
การประเมินผู้เรียน รวมถึง
กระบวนการในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในด้านจะ
ท ำใหนั้กศึกษามีความพึงพอใจ
และเกิดความผูกพันกับหลักสูตร
และคณะ 
 การบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพจะส่งผลให้คณะบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนด
ไว ้
 ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หลักสูตร คณะ และผู้ใช้บัณฑิต 
จะท ำใหเ้กิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในการผลิตบัณฑิตให้ตรง
กับความต้องการของ

 การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
มีความเช่ียวชาญ ในสาขาวิชามา
ถ่ายทอดองค์ความรู้  

 การมอบหมายให้
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 การน าเสนอและการ
อภิปรายรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา 

 การศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

 การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ 

 การเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติในภาคสนาม 

 การท าวิจัยท่ีมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา 

 การสอนโดยใช้วิจัย
เป็นฐาน  (Research – based 
Learning) 

 การสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน  (Community – 
based Learning) 

 การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในการวิเคราะห์ปัญหา
การใช้ภาษา  (Problem – 
based Learning) 

 การสอนโดยใช้
โครงงานในการเรียนรู้  (Project 
– based  Learning)  

 การค้นคว้าด้วยตนเอง 
2) กระบวนการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา ผ่านกิจกรรมนักศึกษา ท้ัง
ในด้านวิชาการ การสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นพลเมืองท่ีดีมี
จิตส านึกสาธารณะ  

 
ส ำหรับรปูแบบและวิธีกำรส่ง

มอบให้แกผู่้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่ง
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หลักสตูร/บรกิำรหลกั 
ลูกค้ำ/ผู้รบับรกิำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมส ำคัญของผลผลิต/
บรกิำรตอ่ควำมส ำเร็จของ

องคก์ร 

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลติ/
บรกิำร 

1.  องค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จากการ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ (ต่อ) 

ตลาดแรงงานซึ่งจะสามารถ
ขยายผลไปยังความร่วมมือใน
พันธกิจอื่น ท้ังการวิจัย การ
บริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 

ได้แกผู่้ใช้บณัฑติและ
ตลำดแรงงำน มีแนวทำงดงันี ้

1. การส ารวจความต้องการ
บัณฑิตของตลาดแรงงานและ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร 

2. การเชิญเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดท าและวิพากษ์
หลักสูตร 

3. การเชิญเข้ามาเป็น
ผู้เช่ียวชาญ ในสาขาวิชามา
บรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้ 

4. การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานโดยก าหนดให้ทุก
หลักสูตรมีรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

5. การประเมินคุณภาพ
บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

2.  งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกค้า 
1. แหล่งทุน 

หากมีงานวิจัยท่ีตรงกับ
ข้อเสนอของแหล่งทุน จะเป็น
กำรสร้ำงความน่าเช่ือถือของ
มหาวิทยาลัยให้แก่แหล่งทุน
ต่างๆ  

1. สนับสนุนให้นักวิจัยของ
คณะท่ีมีประสบการณ์เสนอขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อให้มีศักยภาพ
ในการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.  คณาจารย์ 

งานวิจัยถือเป็นส่วนหน่ึงของ
การแสดงให้เห็นภึงคุณภาพของ
อาจารย์ส่งผลถึงคุณภาพของ
หลักสูตรและคณะ โดยพิจารณา
จากตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 

1. จ านวนเงินวิจัยท่ี
คณาจารย์ได้รับต่ออาจารย์
ประจ า 

1. สร้างแรงกระตุ้นให้กับ
คณาจารย์เพื่อผลผลิตผลงานวิจัย 

2. สนับสนุนการสร้าง
ศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่
คณาจารย์  

3. จัดสรรทุนภายในให้กับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ในคณะ 

4. การสนับสนุนให้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการ
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หลักสตูร/บรกิำรหลกั 
ลูกค้ำ/ผู้รบับรกิำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมส ำคัญของผลผลิต/
บรกิำรตอ่ควำมส ำเร็จของ

องคก์ร 

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลติ/
บรกิำร 

2.  งานวิจัย (ต่อ) 2. ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ท่ีได้จากการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการ
สัมมนาการประชุมวิชาการท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3.  หน่วยงานท่ีน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 
 

ผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไป
ต่อยอดสร้างนวัตกรรมหรือใช้
ประโยชน์จะท ำใหห้ลักสูตรและ
คณะมีช่ือเสียงและได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานและสังคม
ภายนอก และคณะสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้บรรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ 

1. สร้างโจทย์วิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

2. สนับสนุนให้เกิดการวิจัย
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยของคณะกับบุคลากรของ
หน่วยงานภายนอก 

3. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นท่ีสามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยท่ีมีอยู่
แล้ว โดยการถ่ายทอดและสร้าง
ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 

3.  บริการวิชาการ 
   - หลักสูตรระยะสั้น 
   - ค่ายวิชาการ 
   - องค์ความรู้เพื่อพัฒนา
องค์กร/ชุมชนเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. คณาจารย์ 

 
ลูกค้า 
 ให้บริการแบบไม่

เก็บค่าใช้จ่าย 
1. หน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน 
2. เครือข่ายภาค

ประชาชน/ชุมชน 
 

 ให้บริการแบบเก็บ
ค่าใช้จ่าย 

3. ผู้ว่าจ้าง 
(หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน)  

4. ผู้เข้าฝึกอบรม 
5. ผู้ให้ทุน 

 

1. ผลงานด้านการบริการ
วิชาการท่ีถ่ายทอดสู่สังคมชุมชน 
ท้องถ่ิน ท ำให้ผู้รับบริการ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหา หรือพัฒนางาน 
พัฒนาอาชีพ จะส่งผลให้คณะ
ได้รับการยอมรับ และมี
เครือข่ายท่ีสามารถพัฒนาไปยัง
พันธกิจอื่นได้ ท้ังในเร่ืองของการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา การวิจัยและ
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

2. ท ำใหเ้กิดการมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วนของสังคม ส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

3. กิจกรรมโครงการบริการ
วิชาการต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งและมีการ
พัฒนาท่ียั่งยืน จะท ำให้คณะ
เป็นท่ียอมรับของชุมชนท้องถ่ิน
และสังคม 

4. ส าหรับการบริการวิชาการ
ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับคณะ 

กำรให้บริกำรในลกัษณะ
ของกำรได้รบักำรรอ้งขอ มีดังน้ี 

1.  การเป็นท่ีปรึกษาทาง
วิชาการให้กับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

2.  การเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ผ่านกิจกรรมโครงการหรือ
สื่อต่างๆ 

3.  การเป็นกรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพภายนอก 

กำรให้บริกำรวิชำกำรโดย
กำรมีส่วนร่วมกบัผู้รบับรกิำร 
โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรม/
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การจัด
ค่ายวิชาการ ฯลฯ มีข้ันตอนก่าร
ด าเนินการดังน้ี 

 การส ารวจศักยภาพและ
ความพร้อมของอาจารย์ในคณะ 

 การส ารวจความ
ต้องการรับบริการวิชาการจาก
บุคลากรภายนอก  

 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับพื้นท่ีชุมชน/หน่วยงาน
ภายนอกท้ังภาครัฐ/เอกชน 
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หลักสตูร/บรกิำรหลกั 
ลูกค้ำ/ผู้รบับรกิำร/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ควำมส ำคัญของผลผลิต/
บรกิำรตอ่ควำมส ำเร็จของ

องคก์ร 

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลติ/
บรกิำร 

3.  บริการวิชาการ (ต่อ) 
   - หลักสูตรระยะสั้น 
   - ค่ายวิชาการ 
   - องค์ความรู้เพื่อพัฒนา
องค์กร/ชุมชนเป้าหมาย 
 

จะท ำใหค้ณะมีการจัดการ
งบประมาณเชิงกลยุทธ์ ท่ีดี มี
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
จากงบประมาณปกติท่ีได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย ท าให้
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธ
กิจท่ีก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 การก าหนดประเด็น
ปัญหา/ความต้องการและ
แนวทางแก้ปัญหา/พัฒนาร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย 

 การจัดกิจกรรม/
โครงการโดยการมีส่วนร่วม
ระหว่างคณะและเครือข่ายตาม
ตามท่ีก าหนด 

 การประเมินกิจกรรม/
โครงการและน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการ
เครือข่ายความร่วมมือ 

4. การท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

   - มาตรฐานทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   - กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

   - การเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตให้มี
คุณธรรม จริยธรรม 

-   การจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักศึกษา 
2. องค์กรภาครัฐและ

ภาคเอกชนใน
ท้องถ่ิน 

3. ชุมชนและสังคม 
 
 

1. นักศึกษาได้รับการ 
ปลูกฝังความเป็นพลเมือง มี
จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ส่งผลให้บัณฑิตในแต่
ละหลักสูตรมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม    

2. กิจกรรม/โครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีจัด
ข้ึน เป็นการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และสามารถสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมได้  จะเป็นที่ยอมรับ
ท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ
และระดับสากลได้ ท าให้คณะ
หรือบุคลากรของคณะได้รับการ
ยอมรับและยกย่องในระดับ
ท้องถ่ินและระดับชาติ 
 

1. คณะจัดกิจกรรม/
โครงการต่างๆทั้งกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้านความเป็นพลเมือง
และจิตสาธารณะ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
งานประเพณีต่างๆ เพื่อเผยแพร่ 
สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถ่ินและประเทศชาติ  

2. คณะมีหลักสูตร/สาขาท่ี
เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ วิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีไทย 
นาฏศิลป์ฯ  ภาษาไทย และ
ปรัชญาและศาสนา โดยหลักสูตร
ต่างๆ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เป็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเน่ือง 

3. ทุกหลักสูตรของคณะจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมท้ัง
การสอดแทรกในการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะของการบูร
ณาการกับการท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

4. มีการศึกษาวิจัยใน
ลักษณะของการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง  
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(2) พันธกิจ วิสัยทศัน์ และค่ำนิยม (MISSION, VISION and VALUE) 
คณะฯ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ได้ก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมท่ีสอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะยังได้ก าหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิต วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสมรรถนะ
หลักเพื่อให้เป็นปัจจัยผลักดันและส่งเสริมให้คณะสามารถปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมท่ีก าหนดไว้โดยมี
รายละเอียดดังนี้ คือ 

วิสัยทัศน์ 
  เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่ำนิยมหลักของมหำวิทยำลัย 
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพท่ีดี 
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 

อัตลักษณ์บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ “มุ่งเนน้ท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” 

  เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นท่ีหน่ึงของ
สถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยใช้ค ำว่ำ “มุ่งเน้นท้องถ่ิน  สำนศิลป์วัฒนธรรม” 

 “มุ่งเน้นท้องถ่ิน” เน่ืองจาก คณะมีสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถ่ินด้านต่างๆ รวมท้ังมีกิจกรรม/โครงการ ท่ี
หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถ่ินได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ได้แก่ 
สาขาการพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และดนตรีศึกษา 
     “สำนศิลป์วัฒนธรรม” คณะมีศาสตร์ท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา 
 

คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 
นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก 
 
 

วัฒนธรรมองค์กรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
H   =   Humanity มนุษยธรรม 
U  =   Unity มีน้ าหน่ึงใจเดียว 
S  =   Society มุ่งสู่สังคม 
O  =   Originity สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา  

 “มีมนุษยธรรม  มีน้ าหน่ึงใจเดียว  มุ่งสู่สังคม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน” 
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ค่ำนิยมหลักของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
“ทีมงาน ความรับผิดชอบ มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน” 
 

 สมรรถนะหลักองค์กร (Core Competencies) 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสมรรถนะหลักท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ ท่ีก าหนดไว้ว่า 
“มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม”โดยก าหนดสมรรถนะหลัก คือ “เป็นผูน้ ำในด้ำนกำรบรูณำกำรพนัธฺกิจเพือ่พัฒนำ
ท้องถิ่นและสบืสำนศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิน่และประเทศชำติ” 
  โดยสมรรถนะหลักเหล่าน้ีเป็นสิ่งขับเคลื่อนท่ีท าให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานท่ี
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังแสดงความสัมพันธ์ตามตาราง OP.2 

ตาราง OP.2 ความเกี่ยวข้อง/สัมพันธ์ระหว่างพันธกิจกับสมรรถนะหลักของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
พันธกิจ สมรรถนะหลกั 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน 

เปน็ผู้น ำในด้ำนกำรบูรณำกำรพนัธฺกิจเพือ่พัฒนำทอ้งถิ่น 
ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยยึด

ท้องถ่ินเป็นฐานแนวคิดหลักทุกข้ันตอน กล่าวคือ สร้างโอกาสให้เยาวชนในท้องถ่ินได้เข้ามา
ศึกษาโดยสาขาท่ีผลิตมีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน  ในส่วนของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้ความส าคัญกับการบูรณาการกับการบริการวิชาการเพื่อให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในบริบทของท้องถ่ินสามารถน าความรู้ในศาสตร์ไปสร้างสรรค์และพัฒนาท้องถ่ินได้ 
นอกจากน้ี ทุกหลักสูตรยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสตูรท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตส านึกความ
เป็นพลเมืองและมีจิตสาธารณะเพื่อเป็นพื้นฐานแนวคิดส าคัญเมื่อเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์แล้ว 

2. สร้างองค์ความรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถ่ิน 

เปน็ผู้น ำในด้ำนกำรบูรณำกำรพนัธฺกิจเพือ่พัฒนำทอ้งถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ภายนอก

มหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีหลากหลาย  โดยคณาจารย์ของคณะมีความสามารถในการ
เข้าถึงเครือข่ายได้เป็นอย่างดี โดยคณะส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะใช้กระบวนการการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดหัวข้อการวิจัยเพื่อให้มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
องค์กรหรือท้องถ่ิน ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และผลการวิจัยสามารน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
ความต้องการ 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

เปน็ผู้น ำในด้ำนกำรบูรณำกำรพนัธฺกิจเพือ่พัฒนำทอ้งถิ่น 
ด้วยศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของ

มนุษย์และสังคม  รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือท่ีได้จากทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และกระบวนการวิจัย ท าให้คณาจารย์ของคณะมีความผูกพันใกล้ชิดกับท้องถ่ิน เป็นท่ียอมรับ
จากหน่วยงานภายนอกและชุมชนท้องถ่ินอย่างกว้างขวาง ทุกหลักสูตรของคณะสามารถจัดให้มี
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ท้ังในลักษณะของการเป็นท่ีปรึกษาวิชาการ การจัด
กิจกรรมให้ความรู้ภายในคณะ และภายนอกในพื้นท่ีชุมชนโดยตรงอย่างต่อเน่ือง 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เปน็ผู้น ำในด้ำนกำรสบืสำนศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชำติ  
ด้วยความเข้มแข็งของศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สาขานาฏศิลป์และการละคร วิจิตร

ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา ภาษา และปรัชญาและศาสนา ท าให้คณะมีศักยภาพและมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ท าให้คณะมี
ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีได้มาตรฐานและมีการเผยแพร่สูส่าธารณชนอย่าง
ต่อเน่ือง   
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร (Workforce  Profile)  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 104 คน  จ าแนกผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) เป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
แรกคือบุคลากรสายวิชาการ มีจ านวนท้ังสิ้น 96 คน โดยแยกเป็นข้าราชการจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.71 , พนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.54 และ อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75  
อีกกลุ่มหน่ึง คือ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวนท้ังสิ้น 8 คน รายละเอียดจ านวน ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของบุคลากร
สายวิชาการตามตาราง OP.3-1 และ จ านวนและคุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุนตามตาราง OP.3-2 โดยมีปัจจัยหลักที่ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามตาราง OP.4ความต้องการ/ความคาดหวังตามตาราง 
OP.5 และสวัสดิการท่ีคณะจัดให้ตามตาราง OP.6 

ตำรำง OP.3-1 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรสำยวิชำกำร(นับรวมลำศึกษำต่อ) จ ำแนกตำมสำขำวิชำและกลุ่มวิชำ 

สำขำวิชำ/กลุ่มวิชำ 

ต ำแหนง่ทำงวิชำกำร วุฒิกำรศกึษำ 

รวม 

อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ยั 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จ้า

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ยั 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จ้า

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ยั 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จ้า

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ยั 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จ้า

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ยั 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จ้า

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ยั 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จ้า

ง 

นิติศาสตร ์ 1 3 2 1 - - - - -     1 2 3 1       7 

รัฐประศาสนศาสตร ์ - 5 3 - - - - - - - - - - 4 3 - 1 - 8 

การพัฒนาสังคม 1 4 2 - - - - - - - - - - 3 2 1 1 - 7 

ภาษาไทย - 5 2 - 1 - 1 - - - - 2 - 5 1 1 - - 9 

ภาษาอังกฤษ 2 4 4 2 - - - - - - - 2   4 2 4 - - 12 

ภาษาจีน - 3 3 - - - - - - - - - - 3 3 - - - 6 

บรรณารักษศาสตร์ฯ - 1 1 - - 1 2 - - - - - 2 1 2 - - - 5 

ภูมิสารสนเทศ  1 4 2 - - - - - - - - - 1 4 2 - - - 7 

วิจิตรศิลป์ฯ 1 2 1 - - 1 - 1 - 1 1 - - 2 2 - - - 6 

ดนตรีศึกษา 1 2 5 1 - - 1 - - - - 5 2 2 - 1 - - 10 

การปกครองท้องถ่ิน 1 3 1 - - - - - - - - - - - - 1 3 1 5 

นาฏศิลป์ฯ - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

ปรัชญาและศาสนา - - 2 - - - 1 - - - - - - - 2 1 - - 3 

รวม 8 36 29 4 1 2 5 1  - 1 1 11 7 31 20 9 5 1 86 

อายุคนเฉลี่ย (ปี) 38 ปี 6 เดือน 
อายุงานเฉลี่ย(ปี) 8 ปี 9 เดือน 28 วัน 

รวม 86 คน 
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ตำรำง OP.3-2 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมประเภทและระดับกำรศึกษำ 
 

วุฒิกำรศกึษำ 
สำยสนับสนุน 

พนกังำน
มหำวิทยำลัย 

พนกังำน 
รำชกำร 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ปริญญาตร ี 6 - 1 
ปริญญาโท - 1 - 
ปริญญาเอก - - - 
รวม 6 1 1 

อายุคนเฉลี่ย (ปี) 37 ปี 5 เดือน 32 ปี 24 ปี 29 เดือน 
อายุงานเฉลี่ย(ปี) 5 ปี 7 เดือน 5 ปี - เดือน 6 เดือน 

รวม 8 
 
ตำรำง OP.4 ปัจจัยหลักที่ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมุ่งม่ันต่อภำรกิจของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำแนกตำมประเภทของ

บุคลำกร 
 
 

ปัจจัยหลัก/ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวัง 

สำยวิชำกำร ( x = ค่ำเฉลี่ย) สำยสนับสนุน ( x = ค่ำเฉลี่ย) 

ข้ำรำชกำร 
พนกังำน

มหำวิทยำลัย 

อำจำรย์
ประจ ำตำม
สัญญำจ้ำง 

พนกังำน
มหำวิทยำลัย 

พนกังำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

1.งานที่ท าเป็นงานที่มีเกียรติน่า
ภาคภูมิใจ 

4.33 
 (S.D.= 1.15) 

4.71 
(S.D.= 0.59) 

4.25 
(S.D.= 0.38) 

4.25 
(S.D.= 0.50) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

2.ได้ใช้ความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

 5.00 
(S.D.= 0.00) 

4.71 
 (S.D.= 0.47) 

4.54 
(S.D.= 0.52) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.ได้รับโอกาสให้รับผิดชอบงาน
ที่ส าคัญ 

4.67 
(S.D.= 0.58) 

4.41 
(S.D.= 0.62) 

4.15 
(S.D.= 0.08) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.งานที่รับผิดชอบมีส่วนที่
ส่งเสริมโอกาสทาง
ความก้าวหน้า 

4.33 
(S.D.= 0.58) 

4.53 
(S.D.= 0.51) 

4.08 
(S.D.= 0.95) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

5.ได้รับการส่งเสริมให้ไปอบรม/
ประชุม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถ 

4.33 
(S.D.= 0.58) 

4.06 
(S.D.= 0.83) 

4.15 
(S.D.= 0.69) 

4.00 
S.D.= 0.71) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

6.ได้รับโอกาสให้ไปศึกษาดูงาน
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

4.67 
(S.D.= 0.58) 

3.82 
(S.D.= 1.13) 

3.38 
(S.D.= 1.04) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

7.สวัสดิการที่ได้รับท าให้
คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

3.38 
(S.D.= 1.30) 

3.47 
(S.D.= 1.28) 

2.23 
(S.D.= 1.09) 

3.75 
S.D.= 0.50) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

8.มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน  5.00 
(S.D.= 0.00) 

4.65 
(S.D.= 0.61) 

4.23 
(S.D.= 0.73) 

4.25 
S.D.= 0.50) 

5.00 
(S.D.= 0.00) 

5.00 
(S.D.= 0.00 

9.มีโอกาสได้พัฒนา
ความก้าวหน้าทางสายงานทั้ง
สายสอนและสายสนับสนุน 

4.67 
(S.D.= 0.58) 

 

4.47 
(S.D.= 0.72) 

3.31 
(S.D.= 0.95) 

3.75 
S.D.= 0.50) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.71) 
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ปัจจัยหลัก/ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวัง 

สำยวิชำกำร ( x = ค่ำเฉลี่ย) สำยสนับสนุน ( x = ค่ำเฉลี่ย) 

ข้ำรำชกำร 
พนกังำน

มหำวิทยำลัย 

อำจำรย์
ประจ ำตำม
สัญญำจ้ำง 

พนกังำน
มหำวิทยำลัย 

พนกังำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

10.ได้รับโอกาสให้ไปศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก  

4.33 
 (S.D.= 1.15) 

4.06 
(S.D.= 0.83) 

3.54 
(S.D.=1.51) 

4.00 
S.D.= 0.71) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.00 
(S.D.= 0.00) 

11.ได้รับการสนับสนุนให้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

4.67 
(S.D.= 0.58) 

 

4.53 
(S.D.= 0.62) 

3.00 
(S.D.= 1.22) 

3.50 
S.D.= 1.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

2.00 
(S.D.= 0.00) 

12.ค่าตอบแทนต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4.33 
 (S.D.= 0.58) 

3.82 
(S.D.= 1.13) 

2.38 
(S.D.= 0.96) 

3.25 
S.D.= 1.71) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

2.00 
(S.D.= 0.00) 

13.ได้รับการส่งเสริมให้ท า
ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์
เผยแพร ่

3.50 
 (S.D.=1.77) 

4.29 
(S.D.= 0.59) 

3.69 
(S.D.= 1.25) 

4.00 
S.D.=1.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.=0.00) 

14.มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทาง
คณะจัดข้ึน 

4.33 
 (S.D.= 0.58) 

4.65 
(S.D.= 0.49) 

4.15 
(S.D.= 0.55) 

4.00 
S.D.= 0.71) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

15.ได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานตรงตามวุฒิ และ
ประสบการณ ์

4.00 
(S.D.= 1.00) 

4.24 
(S.D.= 0.75) 

2.08 
(S.D.= 0.76) 

4.00 
S.D.= 0.71) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

ค่ำเฉลี่ย 4.49 
(S.D.= 0.63) 

4.29 
(S.D.= 0.74) 

3.54 
(S.D.= 0.89) 

4.25 
(S.D.= 0.50) 

4.00 
(S.D.= 0.00) 

3.67 
(S.D.= 0.00) 

 
 

 
ตำรำง OP.5 ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของบุคลำกรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จ ำแนกตำมประเภทของ

บุคลำกร 

ประเภทบุคลำกร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

สำยวิชำกำร 
ข้าราชการ 1. งบประมาณสนับสนุนระดับหลักสูตรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการอย่างเต็มท่ี 

2. บุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตรเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามสภาพและบริบทท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และให้ความส าคัญ

กับการผลิตบัณฑิตมากกวา่ระบบการจัดท าเอกสารเพื่อรับการตรวจประเมิน 
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (เช่น การใช้ e-office) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สวัสดิการท่ีพักส าหรับบุคลากรอย่างเพียงพอ 
2. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบในช่วงเวลาคุมสอบ 
3. ก าหนดสัดส่วนภาระงานสอน วิจัย และการบริการงานวิชาการ ให้เหมาะสม โดยไม่ได้พิจารณา

เพียงภาระงานสอนแต่เพียงอย่างเดียว 
4. พัฒนาห้องสมุดของคณะ ให้มีทรัพยากรหนังสือ ต ารา สื่อสิ่งพิมพ์ท่ีครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ของ

คณะ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและการเรียนรู้ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาของคณะ 
5. จัดให้มีการประชุมอาจารย์ทุกเดือน เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารและเสนอความคิดเห็นเพื่อ

พัฒนาการปฏิบัติงาน 
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ประเภทบุคลำกร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(ต่อ) 

 
6. มีการแบ่งงานให้บุคคลากรอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะอย่าง

เท่าเทียมกัน 
7. ควรเพิ่มอัตราพนักงานสายสนับสนุนให้มากขึ้น เพราะจ านวนท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอและเพื่อให้

คณาจารย์มีเวลาในการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมการเรียนการสอน 
8. สร้างระบบและกลไกการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจนเพื่อให้การ

ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพได้สะดวกข้ึน 
9. อุปกรณ์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งสนับสนุนการท างานท่ีพร้อมและเพียงพอ 
10. มีค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากรท่ีท างานล่วงเวลา 
11. มีการจัดต้ังทีมท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการประสานงานเฉพาะและจัดประชุมให้

บ่อยครั้ง 
12. มีค่าตอบแทนในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนเกินกว่าท่ีมาตรฐานก าหนด 
13. พิจารณาการให้รางวัลหรืออัตราก าลัง (ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) ให้แก่อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจา้ง เพื่อรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
14. ปรับอัตราเงินเดือนของอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษา 
15. สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้เพียงพอสอดคล้องกับความเป็นจริง 
16. งบประมาณเพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
17. ทุนสนับสนุนในการท าจัดผลงานทางวิชาการท่ีเพียงพอ 
18. จัดระบบพี่เลี้ยงในการท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
19. มีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
20. พัฒนาระบบอินเทอร์เนตท่ีมีประสิทธิภาพ 
21. จัดให้มีพนักงานสายสนับสนุน เพื่อให้การบริหารงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อาจารย์ประจ า
ตามสัญญจ้าง 

1. ปรับอัตราเงินเดือนปริญญาโทให้กับอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง รวมถึงดูแลสวัสดิการต่างๆ 
ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในยุคปัจจุบัน 

2. เงินค่าตอบแทนค่าสอนรายช่ัวโมงของอาจารย์พิเศษออกตรงในรอบเดือน 
3. มีการบรรจุอาจารย์อัตราจา้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
4. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณสนับสนุนให้โปรแกรมวิชาอย่างเหมาะสม โดยไม่พิจารณา

จากจ านวนนักศึกษาเพียงอย่างเดียวเพื่อให้การพัฒนานักศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน 
5. การลงทุนด้านบุคลากรให้มีศักยภาพท่ีมากข้ึนส าคัญกว่าด้านอื่นๆ 
6. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการปฏิบัติต่อข้อราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจ า

ตามสัญญาจา้ง อย่างเท่าเทียมกัน  
7. ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงิน เพื่อลดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 
8. มหาวิทยาลัยควรมีสวัสดิการและเงินเดือนให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนกว่าเดิม 
9. ปรับสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ให้เหมาะสม โดยควรเน้นภาระหน้าท่ีในด้านการสอน และ

ศึกษาวิจัย เป็นหลัก  
10. มีค่าตอบแทนในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนเกินกว่าท่ีมาตรฐานก าหนด 
11. อาหารกลางวัน 
12. จัดประชุมในช่วงท่ีอาจารย์ไม่มีภาระงานสอน เพื่อไม่ให้กระทบงานสอน 
13. ส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความสามัคคี 
14. ความมั่นคงในการท างาน 
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ประเภทบุคลำกร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

สำยสนับสนุน 
พนักงานมหาวิทยาลัย / 

พนักงานราชการ 
1. โอกาสได้พัฒนาความก้าวหน้าทางสายงาน 
2. สวัสดิการบ้านพัก 
3. มีค่าตอบแทนต าแหน่ง 

ลูกจ้างชั่วคราว 1. พิจารณาบรรจุลูกจ้างช่ัวคราวให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
2. เงินเดือนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับค่าครองชีพ 
3. สวัสดิการท่ีพัก 

 จากข้อมูลลักษณะของบุคลากรข้างต้น  คณะได้น ามาเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการวางแผนอัตราก าลัง และการวางแผน
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้อัตราก าลังและคุณภาพของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ท่ีได้ประกาศใช้แล้ว โดย
คณะจะเร่งสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง
ผลิตผลงานทางวิชาการให้เพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี ปัจจัยหลักท่ีท าให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จะเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสวัสดิการพื้นฐานตามสิทธิท่ีมีอยู่ของบุคลากรแต่ละประเภท และจัด
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น รายละเอียดตามตาราง OP.6 ดังน้ี 

ตำรำง OP.6 ผลตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของบุคลำกร จ ำแนกจำมประเภทบุคลำกร 

ผลตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธปิระโยชน ์
กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
และขวัญก ำลังใจ  เพื่อให้
เกดิควำมผูกพนัตอ่องคก์ร 

ข้ำรำชกำร 
1.  เงินประจ าต าแหน่งบริหารและ

ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.  ทุนสนับสนุนบุคลากรในการร่วม 

ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม  
3. ทุนสนับสนุนการน าเสนอ ผลงานทาง

วิชาการ   
4. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ  
5. ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสาร

ประกอบการสอน (คณะสนับสนุน 
ครั้งละ 5,000 บาท) 

6. ทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ (มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผศ. 
10,000 บาท / รศ. 20,000 บาท / 
ศ. 30,000 บาท) 

7. ทุนสนับสนุนการท าวิจัยของสาย
สนับสนุน 

8. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 

1. สิทธิการลา  
2. สวัสดิการบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย  
3. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของข้าราชการ 
4. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดการภายในส่วนราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
5. การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร 
6. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
7. เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
8. การเป็นสมาชิก ชพค./ชพส.  
9. สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพ่ือจัดเลี้ยงในงานต่างๆ ทั้งโดย

ส่วนบุคคลและบุตร 
10. ห้องพยาบาล/ศูนย์แพทย์ทางเลือก/สนามกีฬา และ

สถานที่ออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย 
11. ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิข้าราชการ 
12. เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรตามสิทธิข้าราชการ 
13. การเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
14. บ าเหน็จความชอบ 
15. เงินบ านาญ 
 

1. ทัศนศึกษา 
2. สัมมนาบุคลากร  
3. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของ

คณะ เช่น ท าบุญคณะ งาน
เลี้ยงปิดภาคการศึกษา (หลัง
รับตรวจประเมินฯ) 

4. งานปีใหม่และเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งาน
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

5. ของขวัญและข้อความแสดง
ความยินดีแก่บุคลากรที่
ประสบความส าเรจ็ เช่น 
ส าเร็จการศึกษาในระดับที่
สูงข้ึน เมื่อได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อได้รับรางวัลหรือ
ยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ภายนอก 
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ผลตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธปิระโยชน ์
กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
และขวัญก ำลังใจ  เพื่อให้
เกดิควำมผูกพนัตอ่องคก์ร 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 

1.  เงินประจ าต าแหน่งบริหารและ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.  ทุนสนับสนุนบุคลากรในการร่วม 
ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม  

3. ทุนสนับสนุนการน าเสนอ ผลงานทาง
วิชาการ   

4. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  

5. ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน (คณะสนับสนุน 
ครั้งละ 5,000 บาท) 

6. ทุนสนับสนุนการจัดท าผลงานทาง
วิชาการ(มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผศ. 
10,000 บาท / รศ. 20,000 บาท / 
ศ. 30,000 บาท) 

7. ทุนสนับสนุนการท าวิจัยของสาย
สนับสนุน 

8. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 

1. สิทธิการลา  
2. สวัสดิการบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย  
3. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย  
4. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดการภายในส่วนราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
5. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
6. เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
7. การเป็นสมาชิก ชพค./ชพส. 
8. สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพ่ือจัดเลี้ยงในงานต่างๆทั้งโดยส่วน

บุคคลและบุตร 
9. ห้องพยาบาล/ศูนย์แพทย์ทางเลือก/สนามกีฬา และสถานที่

ออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย 
10. ค่ารักษาพยาบาลจากการจัดท าประกันชีวิตและประกัน

สุขภาพ 
11. การเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน

มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
12. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
13. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
14. สิทธิประโยชน์ทดแทนส าหรับผู้ประกันตน “กองทุน

ประกันสังคม” 

1. ทัศนศึกษา 
2. สัมมนาบุคลากร  
3. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  
ของคณะ เช่น ท าบุญคณะ  
งานเลี้ยงปิดภาคการศึกษา  
(หลังรับตรวจประเมินฯ) 
4. งานปีใหม่และเทศกาลส าคัญ

ต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งาน
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

5. ของขวัญและข้อความแสดง
ความยินดีแก่บุคลากรที่
ประสบความส าเรจ็ เช่น 
ส าเร็จการศึกษาในระดับที่
สูงข้ึน เมื่อได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อได้รับรางวัลหรือ
ยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 

อำจำรย์ประจ ำตำมสญัญำจ้ำง/ลูกจ้ำงชั่วครำว 
1.  เงินประจ าต าแหน่งบริหาร 
2.  ทุนสนับสนุนบุคลากรในการร่วม 

ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม  
3. ทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ   
4. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ  
5. ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสาร

ประกอบการสอน (คณะสนับสนุน 
ครั้งละ 5,000 บาท) 

6. ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
7. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 
8. การได้รับเงินเดือนในระหว่างลา

ศึกษาต่อ 

1. สิทธิการลา  
2. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
3. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
4. สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพ่ือจัดเลี้ยงในงานต่างๆทั้งโดยส่วน

บุคคลและบุตร 
5. ห้องพยาบาล/ศูนย์แพทย์ทางเลือก/สนามกีฬา และสถานที่

ออกก าลังกายของมหาวิทยาลัย 
6. สิทธิประโยชน์ทดแทนส าหรับผู้ประกันตน “กองทุน

ประกันสังคม” 
 

1. ทัศนศึกษา 
2. สัมมนาบุคลากร  
3. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของ

คณะ เช่น ท าบุญคณะ งาน
เลี้ยงปิดภาคการศึกษา  

(หลังรับตรวจประเมินฯ) 
4. งานปีใหม่และเทศกาลส าคัญ

ต่างๆ เช่น วันสงกรานต์  
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ

ราชการ 
5. ของขวัญและข้อความแสดง

ความยินดีแก่บุคลากรที่
ประสบความส าเรจ็ เช่น 
ส าเร็จการศึกษาในระดับที่
สูงข้ึน เมื่อได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อได้รับรางวัลหรือ
ยกย่องชมเชยจากภายนอก 
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ในการก าหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การก าหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2559 ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วย ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น 
ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยก าหนดให้มีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 35 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  โดยน้ าหนักของภาระงานแต่ละด้านข้ึนอยู่กับ
ต าแหน่งทางวิชาการ  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีในต าแหน่งและภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ  

ในส่วนของการรวมกลุ่มของบุคลากร มีท้ังแบบท่ีเป็นทางการผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ และแบบท่ีไม่เป็น
ทางการผ่านสโมสรบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยบุคลากรสามารถน าเสนอปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนา
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ข้างต้น นอกจากน้ี ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและคณะยังจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือ
เสนอปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่องทางท่ีหลากหลาย ได้แก่ การประชุมต่างๆ ระบบ
ออนไลน์ กล่องรับเร่ืองร้องเรียนและการจัดท าบันทึกเสนอ เป็นต้น  

 
(4) สินทรัพย์ (Assets) 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญ ดังแสดง
ในตาราง OP.7 ดังน้ี 
 
 

ตำมตำรำง OP.7  อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญ 

รำยละเอียด 

อำคำรสถำนที ่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาคารสถานท่ี จ านวน 4 อาคาร ได้แก่ 
 
1. อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 3 ช้ัน ประกอบด้วย 
- ช้ันท่ี 1 ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
ห้อง ห้องจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 ห้อง (ห้อง 3105-3109)  
- ช้ันท่ี 2 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย ห้องจัดการเรียนการสอน (ห้อง 3206-3209) 
- ช้ันท่ี 3 ประกอบด้วย ห้องจัดการเรียนการสอน (ห้อง 3301- 3308)  
2. อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึก 38) ซึ่งเป็นอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 6 ช้ัน ประกอบด้วย 
- ช้ันท่ี 1 ประกอบด้วยห้องประชุมพิกุล ห้องประชุมบุนนาค ห้องรับรองและสัมมนากลุ่มย่อยส าหรับบุคลากร 
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร ห้องแสดงผลงานด้านศิลปะ (Huso Shop) ลานเพื่อการเรียนรู้และจัดแสดง
นิทรรศการ  
- ช้ันท่ี 2 ประกอบด้วยส านักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ห้อง
ศาลจ าลอง ห้องสมุดคณะ และห้องประชุมพุทธชาด 
- ช้ันท่ี 3 ประกอบด้วยห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนาศูนย์
คอมพิวเตอร์ประจ าคณะ จ านวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์และศูนย์วิจัยทางสังคม  
- ช้ันท่ี 4 ประกอบด้วยห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาห้องสัมมนารัฐ
ประศาสนศาสตร์ห้องประชุมสารภี ห้องปฏิบัติการทางภาษา 30 ท่ีน่ัง และห้องจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 
ห้อง (ห้องเรียน 3842) 
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รำยละเอียด 

- ช้ันท่ี 5 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
และห้องจัดการเรียนการสอน (ห้องเรียน 3851-3855) 
- ช้ันท่ี 6 ประกอบด้วย ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง และห้องจัดการเรียนการสอน จ านวน 6 ห้อง (ห้องเรียน 3861-
3866)  
3. อาคารดนตรี ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการดนตรี ดนตรีไทยและดนตรีสากล 
4. อาคารศิลปะ ส าหรับจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในแขนงต่างๆ เป็นพื้นท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ เป็นต้น    

เทคโนโลย ี
1. ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 
2. ระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ MIS  
3. Website(http://huso.kpru.ac.th) และ Facebook (www.facebook.com/husokpru) 
4. ส่ือการเรียนการสอนและส่ือสนับสนุน เช่น E-learning 
5. มีคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์คณะ  
6. จุดเช่ือมต่อเครือข่าย Access Point (Wireless) 
7. เครื่องฉายส่ือผสม เครื่องฉายสามมิติ 
8. โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBlibio Alice for window s    

อุปกรณ ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จ านวน 164 เครื่อง แบ่งเป็น 

1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง จ านวน 57 เครื่องแบ่งเป็น  
- ห้องคอมพิวเตอร์ 1 จ านวน 24 เครื่อง 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน 33 เครื่อง 
1.2.ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์จ านวน 33 เครื่อง 
1.3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 30 เครื่อง 
1.4 ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 33 เครื่อง 
1.5 ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จ านวน 16 ห้อง (ห้องละ 1 เครื่อง)  
1.6 คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในส านักงาน จ านวน 25 เครื่อง 
- ห้องส านักงาน จ านวน 7 เครื่อง  
- ผู้บริหาร จ านวน 4 เครื่อง 
- ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชา จ านวน 14 เครื่อง 

2. เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 3 เครื่อง 
4. เครื่องโทรศัพท์ภายใน จ านวน 32 เครื่อง 
5. โทรศัพท์เคลื่อนท่ี จ านวน 1 เครื่อง 
6. กล้องถ่ายรูป จ านวน 2 เครื่อง 
7. กล้องวีดีโอ จ านวน 2 เครื่อง 
8. เครื่องพิมพ์ จ านวน 5 เครื่อง 
9. โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhuso.kpru.ac.th%2F&h=ATPnit1YczonbG3JkOwQ-G7LpGvLwIhrq267x717jv8Bu0vuleV7KdWTVJxT6ljLY_W7MLz0KoFHheh9n4ZJPIc8Wcl75SA8VEZoxn0lTW_wJ7cFfoImJb8eVhN6tppKMc98jCHn
http://www.facebook.com/husokpru


  16 

รำยละเอียด 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทั่วไป 

1. สถานท่ีพักผ่อนและการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาบริเวณลานช้ัน 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ระบบการป้องกันความปลอดภัยภายในการเข้าอาคารจากบุคคลภายนอก 
3. ท่ีจอดรถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา 
4. ลานพิกุลส าหรับจัดกิจกรรมและจอดรถยนต์แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
5. ทางลาดและห้องน้ าส าหรับผูพ้ิการ 
6. ระบบรักษาความปลอดภัย  

 
(5) กฎระเบียบขอ้บงัคบั (Regulatory Requirements) 

ในการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจส าคัญของคณะน้ัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการ
ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  นอกจากน้ียังด าเนินการ
ภายใต้กฎหมาย กฎ และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงปฏิบัติตาม
กรอบของกฎหมายท่ีใช้บังคับกับส่วนราชการโดยท่ัวไป ดังแสดงในตาราง OP.8  

ตำรำง OP.8 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ  
 

กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวข้อง 

กำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547   
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (2555-2559) 
4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15  ปี  ฉบับท่ี 2  (พ.ศ.2551 – 2565) 
5. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรและของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6. แผนกลยุทธ์ 

กำรบริหำรกำรเงนิ 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2-7) 
3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2544 
4. ข้อบังคับ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน 

กำรบริหำรงำนบคุคล 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2551 
2. ประกาศ  ก.พ.ร. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
3. ข้อบังคับ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2547-2559 
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กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวข้อง 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 
2. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2546(ค.บ. ดนตรีศึกษา) 
3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552  (Thai Qualification  Framework  for  Higher  

Education)  (TQF : HEd.) 
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558 
5. มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชาต่างๆ (มคอ.1) 
6. หลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. 
7. การรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาอื่นท่ีไม่ใช่วิชาชีพครู ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) 

กำรประกันคณุภำพกำรศกึษำ 

1. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2557 
2. ดัชนีและตัวบ่งช้ีเกณฑ์คุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และ AUNQA 
3. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี  2558 - 2561 
4. (ร่าง) มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสี่  พ.ศ.....   
5. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
6. ระบบและกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
กำรวิจัย 
1. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ   
2. จรรยาบรรณและระเบียบการวิจัย 
3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ.2537 
4. พระราชบัญญัติสิทธิบัติ พ.ศ.2522 
5. ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวกับการบริหานงานวิจัย 
6. ประกาศของคณะเกี่ยวกับการจัดเงินอุดหนุนการวิจัย 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

อ่านข่าวต่อได้ท่ี : http://www.thairath.co.th/content/843633 
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร (Organization Relationships) 
(1) โครงสร้ำงองคก์ำร 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานระดับคณะ ภายใมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามกฎกระทรวง 
จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547บริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยในการ
บริหารงานภายในระดับคณะน้ัน อยู่ภายใต้การก ากับเชิงนโยบายและติดตามตรวจสอบการบริหารงานจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีตามความในข้อ 6. แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการประจ า
คณะ พ.ศ.2547 ซึ่งประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีคนหน่ึงเป็นรองประธาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนประธานโปรแกรมวิชา จ านวน 2 คน ผู้แทนคณาจารย์ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และ
หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ในการบริหารจัดการภายในคณะน้ัน มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
อ านวยการคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดีท้ัง 3 ฝ่ายเป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็น
กรรมการและเลขานุการ นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดี 3 ฝ่าย 
ประธานโปรแกรมวิชา และหัวหน้าศูนย์เป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยในระดับ
คณะน้ัน คณบดีจะมอบหมายงานให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย ให้เป็นผู้รับผิดชอบงานและมีอ านาจหน้าท่ีในงานน้ันๆ หัวหน้า
ส านักงานคณบดีดูแลการบริหารงานสนับสนุนของส านักงานคณบดี  ส่วนการบริหารงานของหลักสูตรน้ัน จะอยู่ภายใต้การ
บริหารและก ากับดูแลของคณะกรรมการโปรแกรมวิชา เรียกว่า “การบริหารโปรแกรมวิชา” มีประธานโปรแกรมวิชาเป็น
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ส าหรับการบริหารงานของศูนย์ต่างๆ จะมีหัวหน้าศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบงานและก ากับดูแลการด าเนินงาน 
ซึ่งการบริหารงานของรองคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี  หัวหน้าศูนย์ต่างๆ รวมถึงประธานโปรแกรมวิชาจะปฏิบัติงานข้ึนตรง
ต่อคณบดี  รายละเอียดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารตามแผนภาพ OP.9  และแผนภาพ  OP.10  ตามล าดับ 

นอกจากน้ี เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจแต่ละด้านบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารตามหลักธรรมภิบาล  คณะฯ ยังได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการภายในเฉพาะด้านข้ึน เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร , คณะกรรมการงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา , คณะกรรมการงานวิจัย  
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม , คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน , คณะกรรมการจัดการความรู้ เป็น
ต้น อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกประเภทของคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานต้ังแต่ข้ันตอนการวางแผน การ
ด าเนินงาน การประเมินและการปรับปรุง ตลอดจนให้มีการประเมินภาวะผู้น าของบริหารจากบุคลากรภายในอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีคณะยังได้รับการติดตามตรวจสอบการบริหารงานตามระบบของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  
 

แผนภำพ OP.9 โครงสร้ำงองคก์ร (Organization Chart) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

โปรแกรมวิชำ 
1. รัฐประศาสนศาสตร ์
2. นิติศาสตร์ 
3. การพัฒนาสังคม 
4. ภาษาอังกฤษ  
5. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
6. ภาษาไทย 
7. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร ์
8. ภูมิสารสนเทศ 
9. ภาษาจีน 
10. ดนตรีศึกษา 

กลุ่มวิชำ 

1. กลุ่มนาฏศิลป์และการละคร 
2. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

 

ศูนย์ 
1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(GIS) 
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ 
3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. ศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย 

การเมืองการปกครอง และการ
วิจัยทางสังคมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

5. ห้องสมุดคณะ/ห้องสมุดกฎหมาย 
6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน

สถานศึกษา 
7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย

ชุมชนท้องถ่ินด้านประชาธิปไตย 
 
 

ส ำนักงำนคณบดี 
1. งานสารบรรณ 
2. งานเลขานุการ 
3. งานการเจ้าหน้าท่ี 
4. งานการเงินและพัสดุ 
5. งานนโยบายและแผน 
6. งานบริการจัดการเรียนการสอน 
7. งานการประชุม 
8. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
9. งานประชาสัมพันธ์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  
 

แผนภำพ  OP.10  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณบดี 
 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรคณะ 
 

รองคณบดี 
ฝ่ำยประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร 

 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย กิจกำรนักศึกษำ 

 และศิลปวัฒนธรรม 
 

หัวหน้ำส ำนักคณบดี 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดท ารายงานประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
3. จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
4. จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอก (สมศ.) 
5. จัดระบบและควบคุมการลงข้อมูล 

CHE QA Online 
6. อื่นๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 
 

 

1. งานวิชาการและบริการวิชาการ 
2. งานจัดท าวารสารพิกลุ 
3. งานจัดระบบควบคุมภายใน 
4. งานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
5. งานพัฒนาทักษะทางภาษาและ

วิเทศสัมพันธ์ 
6. อื่นๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 
 
 

 

1.  งานวิจัย 
1. งานกิจการและพัฒนา

นักศึกษา 
2. งานบริการวิชาการ 
3. งานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
4. อื่นๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

 
 

 

1. งานบริหารส านักงานคณบดี 
2. งานวางแผนพัฒนาและ

งบประมาณ 
3. งานบริหารและพัฒนา

บุคลากร 
4. งานติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานผู้บริหาร 
5. อื่นๆ ท่ีคณบดีมอบหมาย 

อธิกำรบด ี
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  
 

คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน 

 

 
 

 

 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
 

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชิน  รอดก ำเหนิด 
คณบดี 

อำจำรย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัย กิจกำรนักศึกษำ และ

ศิลปวัฒนธรรม 

อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ/ 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 

 

อำจำรย์ ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร 
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อาจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ  กิตติปาลวรรธก์ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 
รัฐประศำสนศำสตร์ 

อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

นิติศำสตร์ 

อาจารย์ธวชินี ลาลิน 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

กำรพัฒนำสังคม 

อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
ประธำนโปรแกรมวิชำ

ภำษำอังกฤษ 

อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ภำษำไทย 
 

อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 

อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ 
(รักษำกำรแทน) ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ภำษำจีน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ  ทองอ่อน 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 
สำรสนเทศภูมิศำสตร ์

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ 
ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์

และสำรสนเทศศำสตร์ 
และสำรสนเทศศำสตร ์



  23 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ดนตรศีึกษำ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  วงศค์ าจันทร ์
หัวหน้ำกลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์ิหรรษา 
หัวหน้ำกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร 
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(2) ผู้เรียน ลกูค้ำกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จ าแนกกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ท าการส ารวจ

ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม จากการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจ  โดยคณะ/หลักสูตรได้
จัดให้มีการบริการสนับสนุน หรือการปฏิบัติการท่ีมีต่อความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มต่างๆ เหล่าน้ัน รายละเอียด
ตามตาราง OP.11 

ตาราง OP.11ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำรตอบสนอง 
 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
กำรบริกำรสนบัสนนุ/กำรปฏิบตักิำรของคณะ/หลกัสูตรที่มตี่อ

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

นักศกึษำ 

มีทุนการศึกษาให้ระหว่างเรียน 
มีผู้ดูแลให้ค าปรึกษาระหว่างเรียน 
มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม 
มีความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์จาก

การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง  

 จัดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 จัดระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

(Work-integrated Learning : Wil) หรือระบบสหกิจ
ศึกษา 

 การจัดให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม การศึกษางานหรือทัศน
ศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จรงิ 

มีคณาจารย์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  จัดระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ท้ังในเร่ืองของคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ การสร้างและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา 
มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการทัดเทียมหรือมากกว่า

เกณฑ์มาตรฐานในตลาดแรงงาน 

 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอน ให้เน้ือหาสาระมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต และมีความ
ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง โดยสร้างความร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิต
ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ท้ังในระดับรายวิชา กิจกรรม
เสริมหลักสูตรและการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ  

มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ี
ทันสมัย 

มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ
และการเรียนรู้ 

มีสวัสดิการหอพักภายในมหาวิทยาลัย 

 จัดระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามความต้องการ 

ได้รับข้อมูลข่าวสารและมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว 

มีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับจากผู้ร่วมงาน 

 จัดระบบและกลไกการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับ
ศิษย์เก่าอย่างต่อเน่ือง 
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ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
กำรบริกำรสนบัสนนุ/กำรปฏิบตักิำรของคณะ/หลกัสูตรที่มตี่อ

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
ผูป้กครอง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุตร ธิดา 
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากโปรแกรมฯ อย่างสม่ าเสมอ 
มีทุนช่วยเหลือการศึกษา 
สวัสดิการหอพักภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีความปลอดภัย

และเพียงพอต่อความต้องการ 
การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์

ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
บุตร/ธิดาส าเร็จการศึกษาตามเวลาท่ีก าหนดใน

หลักสูตร 
บุตร/ธิดามีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

จัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง  
จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาและสร้างช่องทางการสื่อสาร

ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับผู้ปกครอง 
จัดระบบการประชาสัมพันธ์และจัดหาแหล่งทุนการศึกษา

อย่างต่อเน่ือง 
 

ผู้ใช้บณัฑติ  

 ได้บุคลากรท่ีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ขยันอดทน มีความ
รับผิดชอบบัณฑิต มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลอื่น  

 ได้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน
วิชาชีพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีโดยไม่ต้องมีการสอนงาน 

 ได้บุคลากรท่ีมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และ
คอมพิวเตอร์ 

 ได้บุคลากรท่ีมีความสามารถในการท างานท่ีต้องอาศัย
การวิเคราะห์หรืองานท่ียากได้ รวมถึงมีทักษะการ
เรียนรู้ท่ีดี 

 จัดระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ังระดับหลักสูตร และระดับ
รายวิชา 

 สร้างเครือข่ายการพัฒนานักศึกษากับหน่วยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ีสอดคล้องกับศาสตร์ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในลักษณะของการร่วมผลิต
บัณฑิต 
 

ศิษยเ์ก่ำ  

ได้รับข้อมูลข่าวสารและมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว 

มีความรู้ความสามารถและเป็นท่ียอมรับจากผู้ร่วมงาน 

จัดระบบและกลไกการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับ
ศิษย์เก่าอย่างต่อเน่ือง 
 

ชุมชนท้องถิ่นในเขตบรกิำรของคณะ/มหำวิทยำลัย 

มีองค์ความรู้ที่ชุมชนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
มีท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร  ชุมชน  
มีการพัฒนาอาชีพในท้องถ่ิน 
มีการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของ

ผลผลิตในท้องถ่ิน 
มีแหล่งจัดเก็บองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
มีแหล่งท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
 

จัดระบบและกลไกการบริการวิชาการโดยการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กร หรือชุมชนเป้าหมาย 

พัฒนางานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมโดยการพัฒนาโจทย์วิจัย
ร่วมกับองค์กร/ชุมชนเป้าหมาย 

เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีมีอยู่ในช่องทางท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ โดยอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงใน
การน าผลงานวิชาการไปใช้ 

ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 
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ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
กำรบริกำรสนบัสนนุ/กำรปฏิบตักิำรของคณะ/หลกัสูตรที่มตี่อ

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 

สถำนศกึษำ/หน่วยงำนที่ส่งนักศกึษำเข้ำมำศกึษำตอ่ 

ข้อมูลของหลักสูตรเพื่อการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ 
คณะและมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับจาก

สังคมภายนอก 

จัดสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะท่ี

สามารถเข้าถึงง่ายและน่าสนใจ 

ผู้ให้ทนุกำรศกึษำ 

ผลการเรียน/ความประพฤติ/การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับโปรแกรมวิชา คณะ มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลสถานท่ีปฏิบัติงานหลังส าเร็จการศึกษา 
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

 

จัดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีจิตส านึกความเป็น

พลเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ 

ก ากับติดตามการส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนใหเ้ป็นไป
ตามก าหนดเวลา 

ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า 

ผู้ให้ทนุวิจัย  

ผู้รับทุนท าตามสัญญา 
ผลการวิจัยได้น าไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

จัดส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้กับคณาจารย์อย่าง
ต่อเน่ือง 

จัดระบบก ากับติดตามการด าเนินงานวิจัย การเผยแพร่
ผลงานวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ 

 
(3) ผู้ส่งมอบ และคูค่วำมร่วมมือ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดไม่มีผู้ส่งมอบ แต่มีคู่ความร่วมมือท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึ่งคู่ความร่วมมือเหล่าน้ีมีบทบาทส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการศึกษา และการด าเนินพันธกิจของคณะ เพื่อส่งเสริมให้
คณะมีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง โดยมีช่องทางท่ีหลากหลายในการติดต่อสื่อสารและข้อก าหนดท่ีส าคัญกับ
คู่ความร่วมมือ รวมท้ังบทบาทท่ีเกี่ยวข้องกันตามตาราง OP.12  

 

ตำรำง OP.12 ผู้ส่งมอบและคูค่วำมร่วมมือ บทบำทที่เกี่ยวข้อง ช่องทำงกำรสื่อสำรและข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  
 

ผู้ส่งมอบ 
และคูค่วำมร่วมมือ 

บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
คูค่วำมร่วมมือ 

กำรสื่อสำร ข้อก ำหนดที่ส ำคญั 

คูค่วำมร่วมมือ 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กำรผลติบณัฑติ 

โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา/ 

จัดส่งนักเรียนและบุคลากร
เพื่อมาเข้าศึกษาต่อ 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท์ 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
 E-mail 

 มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
 เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หน่วยงาน/องค์กรท่ี
จัดส่งบุคลากรมาศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ 
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ผู้ส่งมอบ 
และคูค่วำมร่วมมือ 

บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
คูค่วำมร่วมมือ 

กำรสื่อสำร ข้อก ำหนดที่ส ำคญั 

สถาบัน/องค์กร/
หน่วยงานท่ีเป็นหน่วย
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและเป็น
เครือข่ายในการจัดการ
เรียนการสอน 

ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ี
ส าหรับฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

หน่วยงานจัดให้มีผู้ควบคุม
การฝึกประสบการณ์เป็นพี่
เลี้ยงแนะน า สอนงานและ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะท่ี
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
ให้แก่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท์ 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
 E-mail 
 การนิเทศนักศึกษา 

 นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีหน่วยฝึกฯ ก าหนด 
และปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรรวมถึงเป็นไปตาม
กรอบแนวทางการปฏิบัติของ
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของคณะ โดยมีการแบ่ง
สัดส่วนคะแนนโดยผู้ควบคุม
การปฏิบัติงาน ศูนย์ฝึกฯ และ
โปรแกรมวิชา 
 นักศึกษาจะต้องได้รับ
ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานท่ีตรง
ตามวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

สถาบัน/องค์กร/
หน่วยงานท่ีเป็น
ตลาดแรงงาน/ผู้ใช้
บัณฑิตของคณะ 

เป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร อาทิเช่น 
 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ 
 ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงาน 
 เน้ือหาความรู้ที่ทันสมัย 

 
เป็นเครือข่ายความร่วมมือ

ในการจัดการศึกษา เช่น 
การเปิดโอกาสให้เข้าศึกษาดู
งานในหน่วยงาน การจัดส่ง
บุคลากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการบรรยายพิเศษ 

เป็นผู้ให้ข้อมูลคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเมื่อได้รับบัณฑิตเข้า
ท างานแล้ว 

 
 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท์ 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
 E-mail 
 การสัมภาษณ์  
 การประชุมวิพากษ ์

 มีข้อตกลงร่วมกันในการ
ผลิตบัณฑิต ในลักษณะของ
การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
 หลักสูตรจะต้องปรับปรุง
หลักสูตรหรือเน้ือหาสาระของ
รายวิชาให้ทันสมัย เป็นไปตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการอย่างต่อเน่ือง 
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ผู้ส่งมอบ 
และคูค่วำมร่วมมือ 

บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
คูค่วำมร่วมมือ 

กำรสื่อสำร ข้อก ำหนดที่ส ำคญั 

 
ด้ำนกำรวิจัย 
แหล่งทุนสนับสนุนการ
วิจัยภายนอก
มหาวิทยาลัย 

สนับสนุนงบประมาณในการ
ท าวิจัย 

ให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบแนว
ทางการวิจัย การก าหนด
หัวข้อการวิจัยและเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท์ 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
 E-mail 

 หัวข้อการวิจัยเป็นไปตาม
กรอบการวิจัยของแหล่งทุน 
 นักวิจัยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด/สัญญารับทุน 

หน่วยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐและเอกชนท่ี
สนับสนุนนักวิจัยร่วม 

สนับสนุนนักวิจัยร่วม  หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท์ 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
 E-mail 

 การปฏิบัติเป็นไปตาม
ข้อตกลงการรับทุนวิจัยร่วมกัน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

สนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดินของมหาวิทยาลัย 

จัดระบบและกลไกเพื่อ
ส่งเสริมการท าวิจัยให้กับ
อาจารย์ 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท์ 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
 E-mail 

 หัวข้อการวิจัยเป็นไปตาม
กรอบการวิจัยของแหล่งทุน 
 นักวิจัยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนด/สัญญารับทุน 
 นักวิจัยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระบบและกลไกการส่งเสริม
การจัดท าวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  

ชุมชนเป้าหมายในการ
น าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

เสนอปัญหา/ความต้องการ
เพื่อก าหนดโจทย์วิจัย 

เป็นนักวิจัยร่วม 
น าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

 การประชุมระดมความ
คิดเห็น 

 การพูดคุยอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็น
ทางการ 

 การจัดกิจกรรมร่วมกัน
ท้ังในระหว่างการท า
การวิจัยและการน า
ผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

 ใช้กระบวนการการมีส่วน
ร่วมในการก าหนดหัวข้อการ
วิจัยเพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการ
ขององค์กรหรือท้องถ่ิน ท าให้
สามารถเข้าถึงข้อมูล และ
ผลการวิจัยสามารน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามความต้องการ 

ด้ำนบรกิำรวิชำกำร 
ชุมชนท้องถ่ิน เสนอปัญหา/ความต้องการ 

เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม/
โครงการและประเมินผล
โครงการ 

 การประชุมระดมความ
คิดเห็น 

 การพูดคุยอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็น
ทางการ 

 การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

 จัดกิจกรรมโครงการบริการ
วิชาการตามปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนท้องถ่ิน  
ภายใต้ความร่วมมือของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี
เป้าหมาย ในลักษณะของ
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ผู้ส่งมอบ 
และคูค่วำมร่วมมือ 

บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
คูค่วำมร่วมมือ 

กำรสื่อสำร ข้อก ำหนดที่ส ำคญั 

 การอบรม/สัมมนา เครือข่ายความร่วมมือกับพื้นท่ี
ชุมชน/หน่วยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐ/เอกชน 
 ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ โดย
การบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเน้ือหารายวิชา
มากข้ึน รวมถึงได้สร้าง
จิตส านึกสาธารณะและความ
เป็นพลเมืองท่ีต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมาก
ข้ึน 

หน่วยงาน/องค์กรท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ 
เช่น บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี เพื่อ
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานโดยบรรจุ
โครงการไว้ในแผนประจ าปี
ของหน่วยงาน 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท์ 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
 E-mail 

 การด าเนินงานความความ
ร่วมมืออยู่ภายใต้ภารกิจของ
หน่วยงานน้ันๆ 
 มีการรายงานประเมินผล
โครงการเพื่อให้หน่วยงาน
ความร่วมมือสามารถน าไป
รายงานผลการปฏิบัติงานได้ 
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การท างาน 

ส านักบริการวิชาการ
และจัดหารายได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

สนับสนุนงบประมาณ 
เป็นหน่วยประสานงานเพื่อ

การจัดการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

จัดโครงการกิจกรรมร่วมกัน 
จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีในการ
บริการวิชาการ ระหว่าง
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท์ 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
 E-mail 

 คณะต้องด าเนินการบริการ
วิชาการในพื้นท่ีเป้าหมายท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 คณะต้องจัดบริการวิชาการ
ท่ีเป็นไปตามความต้องการ
ของพื้นท่ีเป้าหมาย 
 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

ด้ำนท ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชุมชนท้องถ่ิน เป็นผู้ให้ข้อมูลประเพณี 

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 การประชุมระดมความ
คิดเห็น 

 คณะเป็นหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลและเผยแพร่ประเพณี 
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ผู้ส่งมอบ 
และคูค่วำมร่วมมือ 

บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
คูค่วำมร่วมมือ 

กำรสื่อสำร ข้อก ำหนดที่ส ำคญั 

ให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อ
การจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 การพูดคุยอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็น
ทางการ 

 การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

จัดโครงการกิจกรรมร่วมกัน 
จัดนิทรรศการเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม 
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ

ด าเนินโครงการ 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท์ 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
 E-mail 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

 Honghe 
University (China)   
 Baise University 

(China)   
 Taipei Municipal 

University of 
Education 
(Taiwan)  
 National Taiwan 

Normal University 
(Taiwan) 

กระบวนการผลิต การ
พัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีเหมาะสม 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม 

- อบรม และฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 หนังสือราชการ 
 การประชุม 
 โทรศัพท์ 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
 E-mail 

 มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัย โดยโปรแกรม
วิชามีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนคณาจารย์ในการ
ท างานวิจัย การเรียนการสอน 
และแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
การฝึกอบรม    

 

 Universitas of 
Padjadjaran 
(UNPAD) 
ประเทศ
อินโดนีเซีย 

กระบวนการผลิต  การ
พัฒนาคณาจารย์และ
นักศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีเหมาะสม 

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม 

อบรม และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 หนังสือราชการ 
 โทรศัพท์ 
 จดหมาย 
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
 E-mail 
 

 บันทึกความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและคณะท่ีมี
สาขาด้าน มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัย
ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้ท าบันทึก
ความตกลงร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประหเทศ
อินโดนีเซียกับมหาวิทยาลัย 
Universitas of Padjadjaran 
(UNPAD) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ท่ีเปิดหลักสูตรหลากหลาย
สาขา เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2557 
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2. สภำวกำรณ์ขององคก์ร (Organizational Situation) 
 ก. สภำพกำรแข่งขัน (Competitive Environment) 

(1) ล ำดับในกำรแข่งขัน 
  ในสภาวการณ์ปัจจุบันท่ีคณะก าลังเผชิญคือจ านวนนักศึกษาท่ีลดน้อยลงอันเน่ืองจากโครงสร้างประชากรของประเทศ
ท าให้เกิดภาวะการแข่งขันในการจัดการศึกษา โดยในพื้นท่ีใกล้เคียงจังหวัดก าแพงเพชร มีสถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกัน รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาอื่น และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นสาขาท่ีทุกมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนอีกทั้งพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดเล็ก โดยพื้นท่ี
จังหวัดใกล้เคียงเช่น นครสวรรค์ และพิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่ท่ีสามารถจูงใจให้นักศึกษาในพื้นท่ีเคลื่อนย้ายเข้าไปเรียนมากกว่า  
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นคณะท่ีเปิดมายาวนาน 
นักศึกษาท่ีมีอยู่มีความตั้งใจท่ีจะเข้ามาศึกษา ท าให้คณาจารย์ของคณะสามารถดูแลเอาใจใส่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด โดยคณะ
มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์แบบท้ังความรู้และพร้อมด้วยคุณธรรม มีความรับผิดชอบและสู้งาน ท าให้ผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจกับบัณฑิตของคณะค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าคณะจะมีคู่แข่งท่ีได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน แต่คณะก็ยังยึดมั่น
ท่ีจะพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก โดยค านึงถึงตัวบ่งช้ีส าคัญท่ีจะสร้าง
คุณภาพให้เป็นท่ียอมรับได้ จึงได้ท าการเทียบเคียงผลการด าเนินงานในตัวบ่งช้ีส าคัญเหล่าน้ันกับมหาวิทยาลัยท่ีมีบริบท
ใกล้เคียงกันโดยยึดพื้นท่ีเป็นส าคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
โดยตัวบ่งช้ีส าคัญที่ได้ท าการเปรียบเทียบ มีดังน้ีคือ 

1) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
2) คุณภาพของอาจารย์ (คุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)  
3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานท่ีเทียบเคียงตามตาราง OP.13 
 

ตาราง  OP.13 สภาพการแข่งขันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรกับคู่แข่ง   

ประเดน็ที่ให้
ควำมส ำคัญ 

คู่แข่ง/ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนนิงำน ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร (ปี 2558) 
 

2.73 

 ความตระหนักและความมุ่งมั่นของ
อาจารย์ 

 การจัดระบบการก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ของคณะ 

 การสนับสนุนของผู้บริหารระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ราช
ภัฏล าปาง (ปี 2558) 
 

2.54 

2.  คุณภาพของอาจารย์ 
3.1 อาจารย์ประจ าท่ี

มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก  

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร (ปี 2558) 

ร้อยละ 17.14 
(2.14 คะแนน) 

 นโยบายของผู้บริหาร 
 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา 
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ประเดน็ที่ให้
ควำมส ำคัญ 

คู่แข่ง/ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนนิงำน ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ราช
ภัฏล าปาง (ปี 2558) 

ร้อยละ - 
(1.84 คะแนน) 

 ความตระหนักในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ 

2.2  ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์
อาจารย์ประจ า 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร (ปี 2558) 
 

ร้อยละ 16.00 
(1.33 คะแนน) 

 การก าหนดภาระงานและหลักเกณฑ์
การต่อสัญญาจา้งของพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน ท าให้อาจารย์รุ่น
ใหม่ท่ีส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกิดความตระหนักในการ
พัฒนาตนเอง 

  การให้ทุนสนับสนุนการท าผลงานทาง
วิชาการ 

 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยท่ีมีความเข้มแข็ง 

 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ราช
ภัฏล าปาง (ปี 2558) 

ร้อยละ - 
(1.50 คะแนน) 

2.3 การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร (ปี 2558) 

ร้อยละ  

กลุ่มสำขำวชิำ 
ร้อยละ  

 
1. 
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี  

=  
𝟏.𝟖

𝟔
 x100  

=  30 
2. 
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

=   
11.4

𝟖𝟏.𝟓𝟎
  x100

  
=  13.99 

(4.25 คะแนน) 

 การมีท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญทั้งภายใน
และภายนอก 

 การก าหนดขอบข่ายและภาระงานของ
คณาจารย์รุ่นใหม่ท่ีต้องท าวิจัย 

 มีทุนสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
 มีเครือข่ายในการท างานวิจัย 
 มีวารสารพิกลุท่ีเป็นแหล่งเผยแพร่ท่ี

ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิยาลัย 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ราช
ภัฏล าปาง (ปี 2558) 

ร้อยละ - 
(5 คะแนน) 

 
3. เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร (ปี 2558) 

กลุ่ม
สำขำวิชำ 
 

จ ำนวนเงนิสนบัสนุน
งำนวิจัยฯ =

 
1. 
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี  

 

=  
878,750

𝟔
  

=  146,458.33 บาท 
2. 
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์  
 

=  
1,655,544

𝟕𝟑.𝟓𝟎

  
=  22,524.41 บาท 

(4.75 คะแนน) 

 ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของ
อาจารย์ 

 นโยบาย ระบบและกลไกการส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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ประเดน็ที่ให้
ควำมส ำคัญ 

คู่แข่ง/ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ 

ผลกำรด ำเนนิงำน ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ราช
ภัฏล าปาง (ปี 2558) 

-  บาท/คน 
(5.00 คะแนน) 

4. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร (ปี 2558) 

4.07 คะแนน (ระดับดี)  
 ผลการด าเนินงานท่ีมีการพัฒนาและมี

กิจกรรมการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 ความมุ่งมั่น  ความร่วมมือ  ร่วมใจของ
บุคลากร 

 มีความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่าง
คณาจารย์และนักศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ราช
ภัฏล าปาง (ปี 2558) 

4.19 คะแนน 
(ระดับดี) 

 จากข้อมูลผลการด าเนินงานของตัวบ่งช้ีส าคัญ ท่ีคณะคัดเลือกมาเพื่อท าการเทียบเคียงน้ัน บางตัวมีค่าน้อยกว่า
มหาวิทยาลัยคู่เทียบ ซึ่งคณะฯ จะได้ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการด าเนินงาน โดยจะต้องด าเนินการจัดท าบันทึก 
ตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะท าให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เกิดการปรับปรุง/พัฒนา ให้ผลการด าเนินงานดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
 

(2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness Changes) 
คณะได้ค านึงถึงปัจจัยเกื้อหนุนท่ีจะท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างวัฒนธรรม

องค์กรท่ีให้บุคลากรเกิดความตระหนักและส านึกร่วมในการพัฒนาปรับปรุง รวมถึงภาวะการน าของผู้บริหาร รวมถึงนโยบาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย  แต่ท้ังน้ีคณะได้ท าการประเมินปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน หรือปัจจัยท่ี
จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ได้แก่ 

ปัจจัยภำยใน 
1) ข้อจ ากัดเชิงกายภาพของมหาวิทยาลัย 
2) ประสบการณ์ของอาจารย์ ท่ีส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ บางส่วนยังไม่มีคุณสมบัติท่ีจะขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ 
3) การพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ไม่ทันกับอาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการท่ีส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางวิชาการและมี

คุณวุฒิปริญญาเอก ท าให้คะแนนคุณภาพอาจารย์ลดลงทุกปี 
4) ภาระงานอาจารย์จากจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (FTES) 
5) ความสามารถในการจัดหารายได้ด้วยตนเอง 
6) ขาดความต่อเน่ืองของการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ (มีช่องว่างระหว่างอายุของอาจารย์) 
7) ขาดการก ากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ กล่าวคือยังไม่มีบทลงโทษท่ีดีพอส าหรับผู้ไม่

ปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา 
8) นโยบายการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในเร่ืองของการก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อาจท า

ให้บุคลากรรุ่นใหม่มีทางเลือกท่ีดีกว่า 
ปัจจัยภำยนอก 
ส าหรับปัจจัยภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของคณะน้ัน พบว่า นอกจากข้อจ ากัดในเร่ือง

ของการเป็นเมืองของจังหวัดก าแพงเพชร และแนวโน้มจ านวนนักศึกษาท่ีลดลงแล้ว ปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังในด้านสังคม 
วัฒนธรรม และความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถ่ินของคณะ เป็นปัจจัยในทางบวกที่เอื้อให้เป็นโอกาสในการพัฒนามากกว่าซึ่งท าให้
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การปฏิบัติภารกิจในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด 
จากผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา 
 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เป็นเพียงข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นข้อมูลรายงานการประเมินตนเองท่ีมหาวิทยาลัยน้ันๆ 

ได้เผยแพร่ในเวปไซต์เท่าน้ัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เผยแพร่ฉบับล่าสุดของปีการศึกษา 2556 ส่วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเผยแพร่ฉบับปีการศึกษา 2557 เน่ืองจากระบบฐานข้อมูลด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาไว้แล้ว ยังไม่สามารถเข้าถึง
ได้ ซึ่งผลการประเมินบางตัวอาจได้มาจากแบบส ารวจท่ีแตกต่างกัน เช่น ข้อมูลคุณภาพบัณฑิต (คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
ภาวะการมีงานท า ยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกในเร่ืองของการได้งานท าท่ีตรงสาขาและเงินดือนท่ีได้รับ รวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูล
ท่ีแตกต่างกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีอาจท าให้กิดความเบ่ียงเบนของข้อมูลได้  
ดังน้ันเพื่อให้ข้อมูลการเทียบเคียงมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  คณะควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคู่เทียบในลักษณะของ
บันทึกตกลงความร่วมมือท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างแนวปฏิบัติท่ีดีร่วมกัน  
 
ข. บรบิทเชิงกลยุทธ ์(Strategic Context) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญตามตาราง OP.14  
ตาราง OP.14 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จ าแนกตามพันธกิจ 
 

ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

กำรเรียนกำรสอน 

 รัฐบาลมีโนยายจะลดการผลิตบัณฑิตสายสังคมศาสตร์ 
 มีอาจารย์รุ่นใหม่จ านวนมาก ท าให้ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์ท้ังคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้หลักสูตรจะต้องปรับตัว
และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
อาเซียนโดยต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรสองภาษา 

 

 มีการก าหนดภาระงานและหลักเกณฑ์การต่อสัญญา
จ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน ท าให้อาจารย์
รุ่นใหม่ท่ีส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความ
ตระหนักในการพัฒนาตนเอง 

 ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษาท าให้
มีการดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 

 มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนท าให้สามารถบูรณาการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการได้ รวมถึงเป็นพื้นฐาน
ส าคัญที่จะด าเนินตามนโยบายการบูรณาการเรียนรู้กับ
การท างาน (Work-integrate Learning : WiL) 
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ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ ์ ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์

กำรวิจัยและกำรบรกิำรวิชำกำร 

 มีอาจารย์รุ่นใหม่จ านวนมาก ท าให้ความเช่ียวชาญทั้ง
ทางด้านการวิจัยและการเป็นท่ียอมรับของชุมชน สังคมยัง
ไม่มากนัก 

 องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมมีภารกิจหลักของตนเอง 
ท าให้ไม่สามารถสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานได้
อย่างเข้มแข็ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวในจังหวัดก าแพงเพชร 
ท าใหเ้ป็นท่ีพึ่งทางวิชาการให้กับชุมชน ท้องถ่ิน และ
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
การบริการวิชาการให้กับทุกโปรแกรมวิชาอย่าง
ต่อเน่ือง 

 การสร้างเครือข่ายกับชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเน่ือง ท า
ให้เกิดความไว้ใจท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการ ท้ังการวิจัยและการบริการวิชาการ 

 มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีเข้มแข็งกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน รวมถึงชุมชนท้องถ่ินในเขตพื้นท่ีจังหวัด
ก าแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง 

กำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 อาจารย์ท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะเร่ิมทยอยเกษียณอายุราชการ อาจท าให้เกิดช่องว่าง
ของรอยต่อในการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดท่ี
ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก 

 มีชุมชนท้องถ่ินท่ีมีความเข้มแข็งด้านภูมิปัญญา 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
 

กำรประกันคณุภำพกำรศกึษำ 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะน าเกณฑ์ EdPEx  และ 
AUNQA มาใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 

 คณะได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาอย่างต่อเน่ือง โดยมีส านักประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เป็นหน่วยก ากับติดตามการด าเนินงาน 

 บุคลากรของคณะมีความตระหนักต่อระบบการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร และมีความพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

กำรบริหำรจัดกำรตำมพนัธกิจ 

 ความมุ่งมั่นของคณะ ท่ีจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับในระดับอาเซียน 
 

 ความตระหนักในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
 วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ

ภารกิจของคณะ 
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ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร (Performance Improvement System) 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวทางการเรียนรู้ของหน่วยงานเพื่อให้เกิด   
ผลการด าเนินงานท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ดังต่อไปน้ี  

ตาราง OP.15 แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

หัวข้อ วิธีกำร 

หลักการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ HPO (Hight 
Performance Organization) 

 บุคลากรภายในคณะมีส่วนร่วม   
 ยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก   
 ลูกค้า (ผู้เรียน)  เป็นส าคัญ   
 เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม   
 มีจิตส านึกในการท างานเป็นทีม 

 
Performance Based Management  
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการกระท าท่ี เกี่ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ผู้น าองค์กรใช้รูปแบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  360  องศา (360 Degree  Feedback) ของ
บุคลากร  ซึ่งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการประเมินผลการท างานซึ่งใช้ผลจากหลายๆ 
แหล่งประกอบเข้าด้วยกัน กระบวนการประเมินผลงานแบบ 360 องศา 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

 การวางแผน (Planning)  
 การทดลองน าร่องเพื่อพัฒนาระบบ (Piloting)  
 การน าแผนมาปฏิบัติ (Implementation)  
 ข้อมูลป้อนกลับจากผลการปฏิบัติงาน (Feedback)  
 การทบทวน/ตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง (Review) 

 
ใช้วงจร PDCA ในการด าเนินงานท้ัง
ระดับองค์กร ระดับงาน และระดับ
บุคคล 

P : การวางแผน/จัดให้มีระบบและ
กลไก 

D : การปฏิบัติตามแผน/ระบบ
กลไก 

C : การก ากับติดตามและประเมิน/
ระบบกลไก 

A : การปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน 

 มีการทบทวนแผนกลยุทธ์โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมีการส ารวจข้อมูล
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมาเพื่อประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

 มีการจัดท าระบบและกลไกการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 
 ก าหนดให้มีการจัดท าโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองท้ังระดับองค์กรและระดับ

บุคคล 
 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 มีการประเมินผลแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 มีการประเมินบุคลากรตามค ารับรองตามปฏิบัติราชการ 
 มีการประเมินโครงการทุกโครงการ 
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หัวข้อ วิธีกำร 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุง/พัฒนางานระหว่างโปรแกรมวิชาและ
ระหว่างบุคคล รวมถึงระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 มีการน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง
การด าเนินงาน     

 น าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป  
 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินจาก มคอ.7 ในปีท่ีผ่านมา รวมถึง

ผลการประเมินคุณภาพการสอน มาท าการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินการสอนอย่างต่อเน่ือง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นส่วนหน่ึง
ของการปฏิบัติงานทุกระบบ 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรและการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ท้ัง 11 หลักสูตร
อย่างต่อเน่ือง ภายใต้การก ากับติดตามของคณะกรรมการก ากับติดการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าผลงานทางวิชาการ รวมถึงการปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และจรรยาบรรณวิชาชีพจากอาจารย์รุ่นเก่าที่มี
ประสบการณ์กับอาจารย์รุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง 
 

การจัดการความรู้   
(Knowledge  Management  :  KM) 

 เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะฯ 
ท่ีมีความสัมพันธ์กับการวัด  การประเมิน และการควบคุมการบริหารจัดการ
องค์กร 

 
 
 
 
 



38 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  
 

3. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 (ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559) 

คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
 
  

(รอบ 9 และ 12 เดือน) 
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ค ำน ำ 
 
 

 ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับการตรวจประเมินภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันท่ี 23 - 24 สิงหาคม 2559                      
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย นั้น ท าให้มีข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลายประเด็น 

คณะฯ  จึงได้มอบหมายงานตามข้อเสนอแนะให้กับผู้เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน  ท้ังข้อเสนอแนะด้วยวาจาในขณะด าเนินการ
ตรวจประเมินและข้อเสนอแนะท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และได้ทบทวนผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่ านมาและจาก
ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้จัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ของคณะฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 

   
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แผนกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559) 
 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต    
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผูต้รวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน
ระดบัคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2559 

(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนนิกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผดิชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุง 
1.1 การค านวณค่า FTES ควรค านวณตามกลุ่ม
สาขาวิชา ค านวณค่าคะแนนแต่ละกลุ่มแล้วจึงน ามา
หาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของตัวบ่งช้ี 
1.2 ควรน าค่า FTES แต่ละสาขาวิชามาประกอบการ
พิจารณาวางแผนการรับนักศึกษา และก าหนด
อัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา 

 
1. น าเสนอผลการวิเคราะห์ FTES เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

คณะฯ และ คณะกรรมการประจ าคณะ  
2. น าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากร  
3. จัดท าบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออัตราก าลังเพิ่ม (ส าหรับ

กรณีหลักสูตรท่ีมีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษา
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน) 

4. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก (ส าหรับกรณีหลักสูตรท่ีมี
สัดส่วนของอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนักศึกษาน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน) 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 

 

 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- คณบดี/หัวหน้า
ส านักงานคณบดี 

2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลการพัฒนาอาจารย์ให้มี
วุฒิการศึกษาสูงข้ึนและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการในแต่ละปีท่ีผ่านมา เพื่อท าให้ทราบว่าผล
การพัฒนาท่ีคณะด าเนินการมีประเด็นความส าเร็จ
อย่างไร ตลอดจนมีปัญหาอย่างไร เพื่อน าไปสู่การจัด

1. น าผลการประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 มาพิจารณาประกอบการจัดท าโครงการส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2. สอบถามความต้องการรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์ 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผูต้รวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน

ระดบัคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2559 

(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนนิกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผดิชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3.1 คณะควรจัดกิจกรรมท่ีให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์
แก่ศิษย์เก่า ท่ีเป็นภาพรวมของคณะ โดยบูรณาการ
ในทุกศาสตร์เข้าด้วยกันนอกเหนือจากที่หลักสูตรได้
ด าเนินการ 
 

  1. ประสานความร่วมมือกับโปรแกรมวิชา และสมาคมศิษย์เพื่อ
ส ารวจความต้องการเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาจัดกิจกรรมให้กับศิษย์เก่า 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 
โดยมีการด าเนินงานดังน้ี 
1.จัดกิจกรรมในช่วงเตรียมซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร วันท่ี 3-4 
มกราคม 2560 
2.จัดกิจกรรมในช่วงงานนิทรรศการ
ราชภัฏวิชาการ วันท่ี 20-22 มกราคม 
2560 

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ 

  2.ประชุมคณะกรรมก าหนดกิจกรรม วัน เวลา จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่ศิษย์เก่า 
  4.จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
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องคป์ระกอบที่ 2: กำรวิจัย 

  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผูต้รวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน

ระดบัคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2559 

(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

 

7) ผู้รับผดิชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. คณะควรพัฒนาศูนย์หรือห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทางให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติการวิจัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยเฉพาะทางหรือการ
วิจัยบูรณาการระหว่างสาขาให้มากขึ้น และควร
ส่งเสริมสนับสนุนในการท าวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยใช้ศูนย์หรือห้องปฏิบัติการเฉพาะทางให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
คณะมนุษย์ฯ ก าลังด าเนินการติดต้ังครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ โดยสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกสาขาวิชา หากแล้วเสร็จจะ
ด าเนินการพัฒนาต่อเน่ืองให้เป็นศูนย์บริการด้านงานวิจัยเฉพาะทาง 
หรือบูรณาการระหว่างสาขาให้เป็นศูนย์วิจัยเดียวกัน และจัดท า
โครงสร้างบุคลากรประจ าศูนย์วิจัยปฏิบัติการ ด าเนินงานและให้บริการ
ด้านงานวิจัยต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม  

 
ด ำเนนิกำรไดค้ดิเป็นร้อยละ 90% 
   คณะฯ ได้ติดต้ังครุภัณฑ์เพิ่มเติมใน
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
GIS เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาท้องถ่ินโดยเฉพาะเน้น
ศึกษาข้อมูลพื้นท่ี มีอุปกรณ์ส ารวจ
ทางภูมิศาสตร์และคอมพิวเตอร์
จ านวน 60 เครื่อง นอกจากน้ี คณะฯ 
ได้ติดต้ังครุภัณฑ์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง จ านวน 30 เครื่อง ซึ่งแต่
ละสาขาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการ
ดังกล่าวเพื่อด าเนินงานวิจัยได้ 

 
-รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ  
 
 
 

ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุง 
1. คณะมีวารสารท่ียังไม่อยู่ในฐาน TCI ดังน้ันคณะ
ควรมีการวางแผนการน าวารสารเข้าฐาน TCI เพื่อ

ยกระดับคุณภาพวารสารของคณะ 

 
โครงการพัฒนาวารสารพิกลุเข้าสูฐานข้อมูล TCI  

 
ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 
   คณะได้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
วารสารพิกลุ จนสามารถได้รับการ

-รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ  
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผูต้รวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยใน

ระดบัคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2559 

(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

 

7) ผู้รับผดิชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

คัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI 
ต้ังแต่เดือน พ.ค. 2560-2562 

 
 
 
 
 
 

2. คณะควรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มี
ความสามารถในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก ท้ังจากแหล่งทุนวิจัยระดับชาติ 
แหล่งทุนวิจัยเฉพาะทาง และแหล่งทุนวิจัยจาก
องค์กรในท้องถ่ิน 

 
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและโครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย “1 โปรแกรม 1 บทความ”  

ด ำเนนิกำรได้ คดิเป็นร้อยละ 70% 
   คณะมีโครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัย ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 
1) การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยหน้า
ใหม่ด้านการเขียนโครงร่างวิจัย
อย่างไรให้ได้ทุน 
2) การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้าน
การเขียนบทความวิจัยให้มีคุณภาพ
และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี
คุณภาพท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

3. คณะควรพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยให้
มีความครอบคลุมท้ังด้านแหล่งทุนวิจัยท่ีสามารถ
เช่ือมโยงระบบไปยังแหล่งทุน ด้านผลงานการตีพิมพ์
เผยแพร่ ด้านผลงานวิจัยของบุคลากรของคณะ และ
ข้อมูลด้านการวิจัยอื่นๆ โดยพัฒนาเป็นระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถประมวลผลข้อมูลการวิจัยได้ท้ัง
ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล เพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย ด ำเนนิกำรไดค้ดิเป็นร้อยละ 60% 
  คณะฯ มีโครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านวิจัยบนเครือข่ายเว็บไซต์ของ
คณะ เช่ือมโยงฐานข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิจัย อาทิ 
เช่ือมโยงฐานข้อมูล สกอ. วช.Thailis 
เป็นต้น  
นอกจากน้ียังพัฒนาเว็บไซต์วารสาร
พิกุลของคณะ ให้สามารถสืบค้น
ข้อมูลวารสารย้อนหลังและส่ง
บทความออนไลน์ได้โดยตรง 

-รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ  
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องคป์ระกอบที่ 3 : กำรบรกิำรวิชำกำร  

  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผูต้รวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยในระดบั

คณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2559 

(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

 

7) ผู้รับผดิชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุง 
1.คณะควรด าเนินการส ารวจความต้องการการรับบริการ
ทางวิชาการของคณะ เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการท่ี
แท้จริง เพื่อจัดท าแผนบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของคณะ ตลอดจนศาสตร์และศักยภาพของ
บุคลากรทุกหลักสูตร 

 
1. ลงพื้นท่ีส ารวจความต้องการการรับบริการทางวิชาการของคณะ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลจัดท าโครงการบริการวิชาการให้เป็นไปตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
2.จัดโครงการบริการวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี (แบบให้
เปล่า) 
(โครงการบริการวิชาการของคณะ/หลักสูตร) 

 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 
  โดยด าเนินการจัดโครงการ ดังน้ี 
   1.โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ
บริหารจัดการด้านยุติธรรมชุมชน 
วันท่ี 3-4 เมษายน 2560    
  2.โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบ
ด้านการจัดท าธรรมนูญต าบล เดือน
มิถุนายน –กรกฎาคม 2560 

 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ  
-คณะกรรมการ
บริการวิชาการระดับ
คณะ 
  
 
 
 2.คณะควรจัดท าแผนบริการวิชาการแบบให้เปล่า และ

โครงการท่ีสามารถหารายได้ให้กับคณะท่ีตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดหารายได้เพื่อด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
และการ 
 2.ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาเพื่อจัดหารายได้  
3.จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ (จ าหน่ายสินค้าของท่ีระลึก) 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 
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องคป์ระกอบที่ 4 : กำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผูต้รวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยในระดบั
คณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2559 

(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนนิกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผดิชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกและท ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 
- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ  
  
 
 
 

แนวทำงเสริมจุดเด่น 
1.เพื่อให้การด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไป
อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  คณะควรเตรียมบุคลากรท่ี
สามารถมาด าเนินการและต่อยอดการสร้างสรรค์
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการด าเนินงานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐาน 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 
 

2.เน่ืองจากมีการสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
“ระบ ารวมเผ่าชาวเขา” คณะควรมีกลไกในการติดตาม
การด าเนินงานเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับชาติ 

   1. แต่งต้ังคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   2.  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามการด าเนินการสร้าง
มาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
   3. รายงานผลการด าเนินการสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 
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องคป์ระกอบที่ 5 : กำรบรหิำรจัดกำร 
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผูต้รวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยในระดบัคณะ 
2) โครงกำร/กิจกรรม 

ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2559 
(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60) 

 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผดิชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพือ่กำรก ำกับตดิตำมผลรบัตำมพันธกิจ กลุ่ม สถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   

แนวทำงเสริมจุดเด่น 
1.ควรมีการถ่ายทอดกระบวนการการบริหารโดยใช้หลักธรร
มาภิบาลให้กับบุคลากรทุกระดับจนเกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ียึด
หลักการท างานตามหลักธรรมาภิบาล   

 
- จัดท าแนวปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
- ถ่ายทอดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานผ่านการประชุมคณะ 
เพื่อน าไปปฏิบัติ 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 

 

 
 
- คณบดี 
- หัวหน้า
ส านักงานคณะ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุง 
1. การรายงานผลตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน พิจารณาจาก
งานท่ีส าเร็จท่ีเป็นผลการด าเนินงานตามแผน โดยแยกออก
จากเบิกจ่ายงบประมาณท่ียังไม่สมบูรณ์ 
 

- จัดท าสรุปแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 โดยพิจารณาจากงานท่ี
ส าเร็จท่ีเป็นผลการด าเนินงานตามแผนรายโครงการ 
- จัดท าสรุปแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ  2559 โดยแยก
ประเภทของงบประมาณท่ีได้รับ  3  ประเภท  ได้แก่ 
   1) งบแผ่นดิน 
   2) งบ บก.ศ. 
   3) งบ กศ.บป.  

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 
 

- คณบดีคณะ 
- หัวหน้า
ส านักงานคณะ 
 
 

2.แผนการเงินควรจัดท าสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560  
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
     โดยก ากับติดตามและประเมินผลตามรายไตรมาส  4  ไตรมาส  
ดังน้ี 

1) ไตรมาสท่ี 1 รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. 59 -31 ธ.ค.59) 
2) ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 59-31 มี.ค. 60) 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผูต้รวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยในระดบัคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2559 

(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผดิชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

3) ไตรมาสท่ี 3 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.59-30 มิ.ย.60) 
4) ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60) 

3. ควรมีการทบทวนการประเมินความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายราย
หัวนอกเหนือจากประเด็นรายรับกับรายจ่าย โดยพิจาณา
เพิ่มเติมในมิติประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลกระทบ 
 

      จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทบทวนความ
คุ้มค่าต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  โดยพิจารณา  3  มิติ  ได้แก่ 

1) มิติประสิทธิภาพ 
2) มิติประสิทธิผล 
3) มิติผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับบัณฑิต 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 

 

4. ประเด็นความเสี่ยง ควรมีการแยกระหว่างปัญหากับความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากบริบท
ท่ีเกิดจากภายนอก อาทิเช่น ความเสี่ยงในของจ านวน
นักศึกษาท่ีลดลง ความเสี่ยงของนักศึกษาท่ีตกออก 

1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อท าการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 

2. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
3. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 

เดือน 
4. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 

 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ  
 

5. ควรมีการทบทวนการจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ให้ครอบคลุมท้ังการบริหารและพัฒนา อีกท้ังควรมี
การน าไปสู่การแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีชัดเจน
ยิ่งข้ึน  

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ   
เพื่อทบทวนการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ให้
ครอบคลุมท้ังการบริหารและพัฒนา เพื่อน าไปสู่การแปลงเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  โดยสรุปความต้องการจาก

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 

 

- หัวหน้า
ส านักงานคณะ 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผูต้รวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยในระดบัคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2559 

(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผดิชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

 
 

แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร โดยแบ่งเป็น 
ด้านการศึกษาต่อ การอบรม/สัมมนา และการก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
     2. น าเสนอผลสรุปความต้องการพัฒนาของบุคลากรต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ    
    3. สรุปแผนแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรน าสู่การปฏิบัติ
จริง 
    4. ติดตามประเมินผลเป็นระยะตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 

จุดที่ควรพฒันำ 
1.ควรมีการวิเคราะห์ภาระงานท่ีแท้จริงของอาจารย์ในแต่ละ
กลุ่ม กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่ม
สัญญาจา้ง รวมท้ัง FTES เพื่อพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร
ท่ีเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดจนการรับนิสิตและ
การก าหนดอัตราก าลัง 
 

 
1. จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการคณะเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน

ของอาจารย์ในแต่ละกลุ่ม กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย 
และกลุ่มสัญญาจา้ง รวมท้ัง FTES เพื่อพิจารณาในการพัฒนา
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดจนการรับนิสิต
และการก าหนดอัตราก าลัง 

2. จัดท าโครงร่างภาระงานอาจารย์ในแต่ละกลุ่ม กลุ่มข้าราชการ 
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่มสัญญาจ้าง รวมท้ัง FTES เพื่อ
พิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร  โดยยึดแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 

3. น าโครงร่างภาระงานอาจารย์ในแต่ละกลุ่ม กลุ่มข้าราชการ กลุ่ม
พนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่มสัญญาจ้าง รวมท้ัง FTES เพื่อ
พิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 

 

- หัวหน้า
ส านักงานคณะ 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผูต้รวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยในระดบัคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2559 

(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผดิชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

4. สรุปผลจากการน าเสนอโครงร่างภาระงานอาจารย์ในแต่ละกลุ่ม 
กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่มสัญญาจา้ง 
รวมท้ัง FTES เพื่อพิจารณาในการพฒันาหลักสูตร เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ และจัดท าแผนสู่การปฏิบัติจริง 

5. ปฏิบัติตามแผน 
6. ติดตามการด าเนินงานตามแผน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2559  
7. สรุปผลการติดตามน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 

     2.ควรให้อาจารย์ท่ีสามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้
จัดท าแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
เพื่อให้คณะสามารถวิเคราะห์การก าหนดภาระงานท่ีเหมาะสม
ให้กับอาจารย์ตามล าดับในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ รวมท้ัง
วิเคราะห์กิจกรรมและทบทวนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนอาจารย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรม “โครงการค่ายการจัดท าผลงาน เพื่อเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ” 

2. ติดตามผลการด าเนินงานภายหลังจัดกิจกรรม 
 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 

 

 

   3.ควรทบทวนบทบาทหน้าท่ีและภาระงานให้กับบุคลากร
สายสนับสนุนให้ตรงกับต าแหน่งหน้าท่ี เพื่อให้บุคลากร
สามารถประเมินเข้าสู่ต าแหน่งความเช่ียวชาญทางวิชาชีพได้ 

1. จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทบทวนบทบาทหน้าท่ี 
2. จัดประชุมบุคลากรในการจัดการความรู้เพื่อจัดท าผลงานเข้าสู่

ต าแหน่งความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
3. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการขอผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ   
 
 
 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผูต้รวจประเมินคณุภำพกำรศกึษำภำยในระดบัคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศกึษำ 2559 

(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผดิชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำรประกันคณุภำพหลักสตูร   
ข้อเสนอแนะในกำรปรบัปรุง 
5.1 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในผลการประเมิน
ตัวช้ีวัดเดียวกันท่ีได้คะแนนแตกต่างกันของหลักสูตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ตัวบ่งช้ีท่ีเป็นตัวบ่งช้ีท่ีใช้ร่วมกันทุก
หลักสูตรในคณะ เช่น การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตรในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยให้ทุกหลักสูตร
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ 

2. น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 ต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการก ากับฯ 

3. วิเคราะห์ผลการประเมินของแต่ละหลักสูตร โดยพิจารณา
หลักสูตรท่ีสามารถด าเนินการในตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับดี ให้เป็น
ต้นแบบในการด าเนินการ 

4. มอบหมายตัวบ่งช้ีให้หลักสูตร เพื่อท าการประเมินระบบและ
กลไกแต่ละตัวบ่งช้ี และวางแผนการด าเนินงานส าหรับปีการศึกษา 
2559 

5. แต่งต้ังคณะท างานจัดวางระบบและกลไกการด าเนินงานส าหรับ
ตัวบ่งช้ีท่ีทุกหลักสูตรมีผลการด าเนินงานในระดับน้อยเหมือนกัน  

6. น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางระบบและกลไก / การ
วางแผนการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

7. ประชุมคณะกรรมการก ากับฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 

 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 
- โปรแกรมวิชา 

5.2 ควรมีการก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสม ในการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อให้สามารถน าเข้าประชุมใน
คณะกรรมการประจ าคณะก่อนการประเมินในระดับคณะ 

1. จัดท าแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

2. จัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะให้สอดคล้องกับ
วันสุดท้ายของการตรวจประเมินฯ 

ด ำเนนิกำรไดอ้ย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  
 

ส่วนที่ 2  
ส่วนส ำคัญ  

 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้                               ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 จ านวนท้ังส้ิน 11 หลักสูตร 
แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันท่ี 9 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560 มีผลการประเมิน
คุณภาพ ดังนี้ 

ระดับคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มรภ.ก ำแพงเพชร  

ท่ี หลักสูตร ได้มำตรฐำน 
ระดับคุณภำพ 

ค่ำคะแนน ระดับ 
1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  2.96 ปานกลาง 

2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   3.53 ดี  

3 นิติศาสตรบัณฑิต  2.96 ปานกลาง 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  3.09 ดี  

5 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 

 3.00 ปานกลาง 

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  2.52 ปานกลาง 

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  2.43 ปานกลาง 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  2.38 ปานกลาง 

9 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  2.88 ปานกลาง 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

 3.66 ดี  

11 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  3.15 ดี  

รวมค่ำคะแนนทั้งหมด 32.56  

ฉบับ คะแนนรวมโปรแกรมวิชาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร                
(ไม่รวมแม่สอด) 

ฉบับ คะแนนรวมโปรแกรมวิชาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร                
(ไม่รวมแม่สอด) 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  
 

ค ำนวณได้ดังนี้  
 
  คะแนนท่ีได้  =   
   

 
 
คะแนนท่ีได้ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร และ รปศ.แม่สอด) 

        

= 
32.56

11
 

= 2.96 คะแนน (ระดับคุณภาพปานกลาง) 

   
หลักฐำน   มส.1.1-0-1 ตารางสรุปผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถัดไป 

ค่าเฉล่ีย 3.51 ค่าเฉล่ีย 2.96 2.96 คะแนน  ค่าเฉล่ีย 3.51 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
จำกกรรมกำร 

บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ค่าเฉล่ีย 3.51 ค่าเฉล่ีย 2.96 2.96 คะแนน  

หมำยเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ำกับดูแลตัว 
บ่งชี ้: 

อาจารย์พัจนภา 
       เพชรรัตน์  

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน :  

นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 089–4882081 โทรศัพท์ : 090-9848497 
E-mail : phatchanapha@gmail.com E-mail : sirirat.nian@gmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง  
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปล่ียนแปลงค่าร้อยล่ะของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินงาน 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์คณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร   
   ค านวณได้ดังนี้  
 
 
 

        = 
𝟏𝟓

𝟖𝟓.𝟓𝟎
 x 100    

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก = 17.54      

 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 คะแนนท่ีได้ = 

   

= 
𝟏𝟕.𝟓𝟒

𝟒𝟎
 x 5 

= 2.19 คะแนน    

 

หลักฐาน  

มส.1.2-0-1  ตารางสรุปรายช่ือบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ประจ าปีการศึกษา 2559 (ภาคผนวค หน้า 
197-203) 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 18.00 ร้อยละ 17.54      2.19 คะแนน  ร้อยละ 18.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ 18.00 ร้อยละ 17.54      2.19 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัว 
บ่งชี ้: 

อาจารย์พัจนภา 
       เพชรรัตน์  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
/ รายงานผลการ
ด าเนินงาน :  

นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 089–4882081 โทรศัพท์ : 090-9848497 
E-mail : phatchanapha@gmail.com E-mail : sirirat.nian@gmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปล่ียนแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์        
 รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
60 ข้ึนไป 

 
ผลการด าเนินงาน 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์คณะท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ  ตามสูตร   
   ค านวณได้ดังนี้  
 
 
 

          = 
𝟏𝟒

𝟖𝟓.𝟓𝟎
 x 100 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   = 16.37       

 

  2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 คะแนนท่ีได้ = 

   

 

        =  
𝟏𝟔.𝟑𝟕

𝟔𝟎
 x 5          

= 1.36 คะแนน    

หลักฐาน  

มส.1.3-0-1 ตารางสรุปรายช่ือบุคลากรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2559 (ภาคผนวค หน้า 
197-203) 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   
   X 5 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย (,
) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 17.00 ร้อยละ 16.37 1.36 คะแนน  ร้อยละ 18.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ 17.00 ร้อยละ 16.37 1.36 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ: - 
ผู้ก ากับดูแลตัว 
บ่งชี้ : 

นางสาวพัจนภา  
เพชรรัตน์  

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การด าเนินงาน :  

นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 089–4882081 โทรศัพท์ : 090-9848497 

E-mail : phatchanapha@gmail.com E-mail : sirirat.nian@gmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน ำเข้ำ 
เกณฑ์การประเมิน  

 ในกรณีท่ีจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ
เกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดเป็นคะแนน 5  

ในกรณีท่ีจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำมำกกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ให้ ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำกับ
เกณฑ์มำตรฐำน และน ำค่ำควำมแตกต่ำงมำพิจำรณำ ดังนี้  

ค่ำควำมแตกต่ำงของจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำท่ีสูงกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำนต้ังแต่ร้อยละ 20 ก ำหนดเป็นคะแนน 0  

ค่ำควำมแตกต่ำงของจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำท่ีสูงกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำนต้ังแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมำเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำม
สูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 1. ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและน ำมำคิดเป็นร้อยละ ตำมสูตร   
 
   ค านวณได้ดังนี้ 
  
 
 
 
  ร้อยละ และคะแนน ท่ีได้จำกกำรค ำนวณหลักสูตรหนอกเหนือจำกกลุ่มมนุษยศำสตร์ ดังนี้  

โปรแกรมวิชา  ร้อยละความแตกต่าง   

คะแนน = 
5 – (ค่าร้อยละความแตกต่าง/4) 

1.น.บ.(นิติศำสตร์) 

 

= 
(𝟑𝟏.𝟑𝟎−𝟓𝟎)

𝟓𝟎
 x 100 

 
-37.40 

  
5.00 

2.ศป.บ.(วิจิตรศิลป์ฯ) 
(𝟏𝟎.𝟕𝟑−𝟖)

𝟖
= x 100 

 
34.09 

  
0.00 

3.วท.บ. (ภูมิสำรสนเทศ) 

 

= 
(𝟏𝟖.𝟏𝟏−𝟐𝟎)

𝟐𝟎
 x 100 

 
-9.46 

  
5.00 

4.ค.บ.(ดนตรีศึกษำ) 

 

= 
(𝟏𝟏.𝟕𝟔−𝟑𝟎)

𝟑𝟎
 x 100 

 
-60.81 

  
5.00 

คะแนนรวมกลุ่มอื่น  15.00 

สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็นจริง –สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

                                       สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน                                             X 
100 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 
 

โปรแกรมวิชา  ร้อยละความแตกต่าง   

คะแนน = 
5 – (ค่าร้อยละความแตกต่าง/4) 

5.กลุ่มมนุษยศำสตร์ฯ 
= 

(𝟐𝟖.𝟕𝟒−𝟐𝟓)

𝟐𝟓
 x 100 14.96 5 -  

(14.96)

4
 1.26 

 
คะแนนรวม  

 16.26 

คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5 คะแนน  
 16.26/5 3.25 

 

คะแนนที่ได้ =  3.25 คะแนน 

 

 

 

 

 

คิดคะแนนแยกตามกลุ่ม ข้อมูล  2 ส.ค.60

(2) สัดส่วน (3) จ านวน (4) FTES/  (5) ร้อยละค่าความแตกต่างเกณฑ์ใหม่ 
 (ตามเกณฑ์มาตรฐาน) อาจารย์ประจ า  จน.อาจารย์ ((4)-สัดส่วนตามเกณฑ์(2))/สัดส่วนตามเกณฑ์(2)*100

1.น.บ.(นิติศาสตร์) 219.11   50 : 1 7 31.30 -37.40 5.00
2.ศป.บ.(วิจิตรศิลป์ฯ) 64.36   8 : 1 6 10.73 34.09 0.00
8.วท.บ.(ภูมิสารสนเทศ) 126.75   20 : 1 7 18.11 -9.46 5.00
10.ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 117.58   30 : 1 10 11.76 -60.81 5.00

30 15.00
คะแนนรวมกลุ่มอ่ืน

3.ศศ.บ.(ภาษาจีน) 71.33   25 : 1 5 14.27 -42.93 5.00
4.ศศ.บ.(ภาษาไทย) 295.42   25 : 1 8 36.93 47.71 0.00
5.ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 419.44   25 : 1 11 38.13 52.53 0.00
6.ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) 143.25   25 : 1 5 28.65 14.60 1.35
7.ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์ฯ) 81.58   25 : 1 5 16.32 -34.73 5.00
9.รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 333.44   25 : 1 8 41.68 66.72 0.00
11.รป.ม.(การปกครองท้องถ่ิน) 3.49x1.8 6.28   25 : 1 5 1.26 -94.97 5.00

1350.75 คะแนนรวมกลุ่มมนุษยศาสตร์ 47 28.74 14.96 1.26
77 คะแนนรวม 16.26

คะแนนเฉล่ีย เต็ม 5 3.25
หมายเหตุ 1.ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 
1. ไม่นับรวม อ.ประจ ากลุ่มวิชา 2.ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 

เน่ืองจากไม่มีนักศึกษาประจ ากลุ่มวิชา 3.ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0  แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน  = 5-(ค่าร้อยละท่ีค านวณได้จากข้อ 3)/4

2.ไม่นับรวม อ.ลาศึกษาต่อ 7 คน 

สรุปจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2559

คิด (SCH/36)  ไม่รวม ชม.สอน กศ.บป. 

หลักสูตร (1) FTES 
(6) เทียบ
คะแนน  
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 
 

หลักฐาน  

มส.1.4-0-1 รำยงำนกำรค ำนวณจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2559 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 10 หรือ
เท่ำกับเกณฑ์
มำตรฐำน  

ร้อยละ 14.69   
 

 3.21  คะแนน  ค่ำเฉล่ีย น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 10  หรือเท่ำกับ

เกณฑ์มำตรฐำน  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย (,) 

น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 10 หรือ
เท่ำกับเกณฑ์
มำตรฐำน 

ร้อยละ 14.96     
 

3.25  คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัว 
บ่งชี ้: 

อำจำรย์ ดร.วิชุรำ  
วินัยธรรม  

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การด าเนินงาน :  

นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 062-6945432 โทรศัพท์ : 090-9848497 

E-mail : similan77@gmail.com E-mail : sirirat.nian@gmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)     

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์มี
กระบวนการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะดังต่อไปนี้ 

1. แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกหมู่เรียนเพื่อ
ท าหน้าท่ีให้ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ 

ด้านวิชาการ 
1 แนะน านักศึกษาถึงวิธีการเรียน กรณี

นักศึกษามีผลการเรียนต่ า และก าลังจะพ้นสภาพ
นักศึกษา วิธีคิดเกรดเฉล่ีย การแบ่งเวลาเรียนกับ
การท ากิจกรรม วิธีการจดบันทึก การค้นคว้า
ข้อมูล การเขียนรายงาน การน าเสนองานหน้าช้ัน
เรียนการวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาตาม
หลักสูตร  

2 แนะน าแหล่งทุนการศึกษาภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ช่วงเวลาการให้กู้ยืมเงิน 
ช่วงเวลาการเปิดสมัครขอรับทุนเช่น  

     -  ทุนการ ศึกษาภายในหน่ วยงาน
ประเภทให้เปล่า จากกองพัฒนานักศึกษา (ทุน
กู้ยิมเงินฉุกเฉิน, ทุนวันไหว้ครู) 

     - ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 
(ทุนมูลนิธิ เกื้อกูลเพื่อการศึกษาไทย The SET 
Foundation,ทุนปตท.สผ. ทุนกู้ยืมเงิน กยศ.    
ซึ่งช่วยให้นักศึกษาท่ีรับทุนได้มีโอกาสเรียนต่อ    

มส.1.5-1-1ค าส่ังแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษา
ประจ าหมู่เรียน 

มส.1.5-1-2ตัวอย่างคู่มือ
รายงานภารกิจอาจารย์
ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 

มส.1.5-1-3ตัวอย่างแฟ้ม
รวบรวมการจัดเก็บ
ข้อมูลนักศึกษา ของแต่
ละโปรแกรมวิชา 

มส.1.5-1-4ตารางเวลาเข้า
พบอาจารย์ 

มส.1.5-1-5Facebook  
ค ณ ะ แ ล ะ  Facebook 

หลักสูตร 
มส.1.5-1-6รายงานสรุป

โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2559 

มส.1.5-1-7คู่มือปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  

ปีการศึกษา 2559 
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ไม่ลาออกกลางคัน และมีก าลังใจในการเรียนมาก
ขึ้น 

ด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
      1  . แ น ะ น า ก า ร ป รั บ ตั ว ใ น รั้ ว

มหาวิทยาลัย ควรปฏิบัติตัวอย่างไร  
      2. ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางบ้านควรจะ

แก้ปัญหาและปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตซึ่งการให้ค าปรึกษาในเรื่อง
ดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาวางตัวได้อย่างเหมาะสม 
และใช้ชีวิตการเรียนได้อย่างมีความสุข(มส.1.5-1-
1และมส.1.5-1-2)  

2. จัดท าฐานข้อมูลนัก ศึกษา เพื่ อ เก็บ
ประวัตินักศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้าน
การเรียน ครอบครัว ท่ีพักอาศัยและบุคคลใกล้ชิด 
ท่ีสามารถติดต่อได้เมื่อเกิดปัญหา (มส.1.5-1-3)  
3. จัดท าช่องทางให้นักศึกษาได้เข้ามาปรึกษา
ปัญหาท้ังด้านวิชาการ แนวทางการใช้ชีวิต แจ้ง
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นต่างๆ และแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาท่ี
หลากหลาย เพื่อสะดวกต่อการขอรับบริการ เช่น 
ตารางเวลาเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาของแต่ละ
หลักสูตร, Facebook คณะ, Facebook หลักสูตร
ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปขอค าปรึกษาได้ทาง
กล่องข้อความ(มส.1.5-1-4 และมส.1.5-1-5)  

นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดโครงการปฐมนิเทศ 
จัดท าคู่มือนักศึกษา เพื่อแนะน าทางด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในช้ันปีท่ี 1 
(มส.1.5-1-6และมส.1.5-1-7)  

 2 มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากหน่วยงาน
ท้ังภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ 
ในข่ าวประชา สัมพันธ์ นัก ศึกษา และหน้ า
Facebook คณะได้แก่ 

มส. 1.5-2-1 เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

http:// 202.29.15.30/  
มส. 1.5-2-2 ภาพถ่ายหน้า 

Facebook คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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1.1 แจ้งข้อมูลการประกวดแข่งขัน ท่ีจัด
โดยหน่วยงานภายนอกเช่น การแข่งขันประกวด
ร้องเพลง ประกวดวาดภาพ การประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการอื่นๆ 
          1.2 แจ้งข้อมูลการรับสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม การฝึกอบรม ท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงาน
ภายนอกเช่น ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา ร่วมชมนิทรรศการต่าง ๆ 
           1.3 แจ้งข้อมูลแหล่งงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา เช่น ข่าวการรับสมัคร
งาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 
            1.4 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษา 

2. แจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากหน่วยงาน
ท้ังภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะท่ีช้ัน 1 ของอาคาร 

3. แจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากหน่วยงาน
ท้ังภายในภายนอกมหาวิทยาลัยแก่ทุกหลักสูตร
เพื่อให้ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาในหลักสูตร
ทราบ 

4. แจ้งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากหน่วยงาน
ท้ังภายในภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านทางสโมสร
นักศึกษาคณะ(มส. 1.5-2-4 และมส. 1.5-2-5) 

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลข้างต้นนักศึกษา
ยังสามารถขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอก
เวลาเพิ่ม เติม โดยสอบถามยัง  ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านงาน
กิจการนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

มส. 1.5-2-3 ภาพถ่าย
บอร์ดประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 1.5-2-4 แฟ้มรวบรวม
เอกสารท่ีได้รับจาก
หน่วยงานภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

มส. 1.5-2-5 ตัวอย่าง
ภาพถ่ายหน้า 
Facebook ของ
หลักสูตร 
 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนท างานเมื่อวันท่ี 7ธันวาคม 
2559 ณ ห้ อ งพุ ทธชาดอาคาร ใหม่ คณะ

มส. 1.5-3-1 รายงานสรุป  
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิต เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนท างาน 

มส. 1.5-3-2 รายงานสรุป  
โครงการศึกษาดูงาน
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) โดยมี
ลักษณะกิจกรรม ดังนี้ 
         1.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
ท างาน อบรมเชิงปฏิบั ติการ เกี่ยวกับด้าน
บุคลิกภาพ 
         1 .2  กิ จกรรมอบรมเ ชิ งปฏิบั ติการ 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ
และการเขียน Resume(มส. 1.5-3-1) 
2.จัดโครงการศึกษาดูงานโดยแต่ละโปรแกรม
วิชาเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ
ข้อมูลหน่วยงานและเรียนรู้ระบบการท างานจาก
สถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น (มส. 1.5-3-
2) 
นอกจากนี้ก่อนออกฝึกงานคณะโดยศูนย์ ฝึ
ประสบการณ์วิชาชีพยังจัดกิจกรรมสัมมนาก่อน
และหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลในการเตรียม
ตัวก่อนออกไปท างานตามสาขาวิชาท่ีเรียน 
(มส. 1.5-3-3) 

ของแต่ละโปรแกรม
วิชา 

มส. 1.5-3-3ภาพถ่าย-
รายละเอียดกิจกรรม
สัมมนาก่อนและหลัง
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการบริการใน
ข้อ1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดท าแบบประเมินคุณภาพของ การบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ี
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาเทอม 1/2559 
ภาพรวมมีผลประเมิน มีค่ าเฉล่ียเท่ากับ 4.00  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
1) การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 3.97  ข้อคิดเห็นจากนักศึกษาด้านนี้ คือ 
เกรดเฉล่ียไม่ ดีไม่กล้าปรึกษาอาจารย์  บาง
รายวิชาเรียนไม่เข้าใจ อยากให้อาจารย์ติวให้ 

มส. 1.5-4-1ตัวอย่างคู่มือ
รายงานภารกิจอาจารย์
ท่ีปรึกษาหมู่เรียน 

     (เอกสารเดียวกับ มส.
1.5-1-2 

มส. 1.5-4-2รายงานสรุป  
โครงการการพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิต 
เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนท างาน (เอกสาร
เดียวกับ มส. 1.5-3-1) 

มส. 1.5-4-2 รายงานผล
การส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมี
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2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.10  ข้อคิดเห็นจากนักศึกษา
ด้านนี้ อยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา
ให้มากขึ้น 
3) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่ อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.98  เนื่องจากไม่มีข้อคิดเห็น 
แต่ประเด็นท่ีได้ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ กิจกรรม
เสริมสร้างการปรับตัวและความยืดหยุ่นในการอยู่
ในสังคมได้ 
       นอกจากนี้ภายหลังส้ินภาคการศึกษา 2559 
คณะประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การบริการนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการให้บริการโดยมีผลการประเมินเฉล่ีย
รวม เท่ากับ 4.10พอใจมาก ซึ่งสามารถแยกเป็น
ข้อดังนี้ 
    1.การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ มี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.21 
    2.การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.10 
    3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษามีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 4.00 
(มส. 1.5-4-1และมส. 1.5-4-2) 

ต่อการบริการ
นักศึกษา 

 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4  
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยฝ่าย
กิจการนักศึกษา น าผลการประเมินจากเทอม 
1/2559 มาประชุม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการ
ให้บริการในภาคเรียนท่ี 2/2559 
1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
          ด้านวิชาการ 
           1.1 การเรียน  

มส. 1.5-5-1รายงานการ
ประชุมฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งท่ี 
2/2559 วันท่ี 10
พฤศจิกายน 2558 

มส. 1.5-5-2รายงานการ
ประชุมฝ่ายกิจการ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ในรายท่ีเส่ียงต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เพราะผลการเรียนไม่ถึง โปรแกรมวิชาควรให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละหมู่เรียนด าเนินการ ดังนี้ 
   - สืบค้นข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
ในเว็บไซด์ของส านักส่งเสริมวิชาการซึ่งจะสรุปผล
การเรียนของนักศึกษาก่อนเริ่มเรียน ในภาคเรียน
ท่ี 2  
   - เรียกนักศึกษาพบเป็นระยะเพื่อ ติดตาม
ความก้าวหน้า 
          - แนะน าให้รวมกลุ่มนักศึกษาท่ียังไม่
เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนและขอความอนุเคราะห์ให้
อาจารย์ประจ าวิชาช่วยติวสรุป 
          1.2 ทุนการศึกษา 
ในรายท่ีเส่ียงต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เพราะไม่มีทุนทรัพย์ โปรแกรมวิชาควรติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิด และแนะน าให้นักศึกษาท า
บันทึกขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาช าระ
ค่าลงทะเบียนรวมถึงติดตามข่าวทุนการศึกษา
จากกองพัฒนานักศึกษาและประสานขอทุนเป็น
กรณีพิเศษ 
      2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ 
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
อินเตอร์เน็ตผ่านทาง Facebook และเว็บไซต์
มากกว่าการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ดังนั้นควร
เน้นการประชาสัมพันธ์ทางส่ือออนไลน์ หรือท า
เป็นแบรนเนอร์ดึงดูความสนใจต่อข่าวสารท่ี
น าเสนอ ควบคู่ไปกับการแจ้งรายละเอียดโดยตรง
ไปท่ีโปรแกรมวิชา 
(มส. 1.5-5-1) 
2.การปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 
ภายหลังจาก ส้ินภาคเรียน ท่ี  2 คณะน าผล
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
บริการนักศึกษามาพิจารณาโดยหยิบประเด็นท่ี
น้อยท่ีสุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษาซึ่งมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.10 มา

นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 
3/2559 วันท่ี 28
มีนาคม 2559 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ปรับปรุงเป็นเรื่องแรก โดยท่ีประชุมเห็นว่า คณะ
ควรเพิ่มกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  โดยเชิญ
รุ่นพี่ท่ีส าเร็จการศึกษาและได้งานท าทันที/รุ่นพี่ท่ี
ประสบความส าเร็จในสาขาท่ีเรียนมาร่วมเสวนา
พูดคุย และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมซักถาม 
(มส. 1.5-5-2) 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการให้
ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า ดังต่อไปนี้ 
1.ด้านการให้ข้อมูล มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น  
        1.1 ข้อมูลการรับสมัครงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน  
        1.2 ข่าวการฝึกอบรมต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ  
        1.3 ข่าวทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญา
โท ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook คณะ 
       ซึ่งข้อมูลข้างต้นนอกจากจะปรากฏทางทาง
เว็บไซต์ คณะแล้วยังสามารถเช่ือมต่อไปยัง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
เพื่อดูข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งงานจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้ด้วย(มส. 1.5-6-1และมส. 
1.5-6-2) 
2.ด้านความรู้ท่ีเป็นประโยชน์  
       มีการจัดโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ
และวิชาชีพท่ีให้ศิษย์เก่าท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเช่น 
โครงการบริการวิชาการของโปรแกรมวิชาท่ีเชิญ
บุคคลภายนอกรวมถึงศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
เป็ นประ โยชน์ ทา ง ตามสาขาอา ชีพ  ง าน
นิทรรศการราชภัฏวิชาการครั้งท่ี 13(มส. 1.5-6-
3) 

มส. 1.5-6-1เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

     http://02.29.15.30/  
(เอกสารเดียวกับ มส. 
1.5-2-1) 

มส. 1.5-6-2 ภาพถ่ายหน้า 
Facebook คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(เอกสาร
เดียวกับ มส. 1.5-2-2) 

มส. 1.5-6-3รายงานสรุป
โครงการ/กิจกรรมทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
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การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวพัจนภา  เพชรรัตน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /     นางสาวอรัญญารัตน์ 

รายงานผลการด าเนินงาน :  ศรีสุพัฒนะกุล 
โทรศัพท์ : 089-4882081 โทรศัพท์ : 063-2498456 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail : Aranyarath_nine@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการ
คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ท่ีปรึกษาหมู่เรียนและมีช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาหลายช่องทางท าให้มีก ากับ
ติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
กระบวนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับ
สโมสรนักศึกษาจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
1. จัดประ ชุมคณะกรรมการ ฝ่ายกิ จการ
นักศึกษาโดยให้สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม 
เพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาท่ีสอดคล้องตามเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
        1 . 1 คุณ ลักษณะบัณฑิ ตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ได้แก่  
        (1) คุณธรรม จริยธรรม 
        (2) ความรู้ 
        (3) ทักษะทางปัญญา 
        (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
        (5) ทักษะวิ เคราะห์ เ ชิง ตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1.2 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  “มี
ความรู้คู่คุณธรรม  พร้อมน าสังคม นิยมความ
เป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก”  
        1.3 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 

มส.1.6-1-1 ค าส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ท่ี
048/2559เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

มส.1.6-1-2 ค าส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ท่ี 
031/2559 เรื่องแต่งต้ัง
สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

มส.1.6-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาครั้ง
ท่ี 1/2559 วันท่ี 20 
สิงหาคม 2559 

มส.1.6-1-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งท่ี 
7/2559 เมื่อวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2559 
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2. ก าหนดตัวบ่ง ช้ี เพื่อวัดความส าเร็จของ
แผนพัฒนานักศึกษา 2560 จ านวน 6 ตัวช้ีวัด 
ดังต่อไปนี้  
        1. จ านวนหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียน
การสอนเน้นภาษาอังกฤษหรือหลักสูตร 2 
ภาษา 

  2. ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตของ
คณะ 

3. ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่นักศึกษา 
        4. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3-4 ท่ี
สอบผ่านTOEIC คะแนนต้ังแต่ 400 ข้ึนไป 
        5. จ านวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการตามพันธกิจ    คณะร่วมกับ
ชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรภาครัฐและเอกชน 
        6.ระดับความส าเร็จของระบบบริการ
และการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 3. น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจาณา
ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี  
7/2559 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 
4.ในการน าไปสู่การปฏิบัติรองคณบดีฯ จัดท า
ค าของบประมาณเพื่ อด า เนินโครงการ /
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 5. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
สโมสรนั ก ศึกษาร่ วม จัดกิ จกร รมพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษาท่ี
วางไว้   (มส.1.6-1-1 ถึง มส.1.6-1-6) 

มส.1.6-1-5 แผนปฏิบัติงาน/
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

มส.1.6-1-6 แผนพัฒนา
นักศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 2 ในแผนการจัดการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 

ตามแผนพัฒนานั ก ศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการก าหนดให้มี
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ของคณะซึ่ง ในปีการศึกษา 2559  คณะแบ่ง
การด าเนินการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

มส.1.6-2-1 รายงานสรุป
โครงการอยู่อย่างสุขใจใต้
ร่มพิกุล (ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2559) 

มส.1.6-2-2 รายงานสรุป
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-
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(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 (5) ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการของแต่ละโปรแกรม
วิชา 
2.จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 5 
ด้านตาม
เกณฑ์ 
สกอ. 

มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ 
1 2 3 4 5 

โครงการ
อยู่อย่างสุข
ใจใต้ร่ม
พิกุล 
(ปฐมนิเทศ
นักศึกษา
ใหม่ ปี
การศึกษา 
2559) 

คุณธรรม
จริยธรรม
/วิชาการ 

     

กิจกรรมสาน
สัมพันธ์น้อง-
พี่ คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

คุณธรรม
จริยธรรม/
กิจกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน์/
ศิลปะวัฒน
ธรรม 

     

ไหว้ครู ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     

กีฬาสี
ระหว่าง
คณะ 

ด้านกีฬา
ส่งเสริม
สุขภาพ 

     

ชุมนุม กิจกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

     

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
“การพัฒนา
ศักยภาพของ
บัณฑิต เพื่อ
เตรียมความ
พร้อมก่อน
ท างาน 

วิชาการ      

เลือกต้ัง
นายกสโมสร
นักศึกษา
คณะ
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสตร์ 

คุณธรรม
จริยธรรม 

     

พี่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส.1.6-2-3รายงานผล
กิจกรรมไหว้คร ู

มส.1.6-2-4 รายงานสรุป
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
ระหว่างคณะ 

มส . 1.6-2-5ร า ย ง า น ส รุ ป
กิจกรรมชุมนุม 

มส .1.6-2-6 ร ายงานสรุ ป
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิต เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อน
ท างาน 

มส .1.6-2-7 ร ายละ เอี ยด
กิจกรรมเลือก ต้ังนายก
ส โม สรนั ก ศึ กษาคณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

ม ส . 1.6-2-8 ต า ร า ง ส รุ ป
กิ จ ก ร ร ม ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีด าเนินการโดย

หลักสูตร ท่ีส่ง เสริม คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติและคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
ด้วย (มส.1.6-2-1 ถึงมส.1.6-2-8) 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ร่วมกับส านักประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษา จัด
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา
โดยกระบวนการจัดการความรู้   (QA.KM) 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้
นักศึกษามีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน (มส.1.6-3-1) 

2.นักศึกษาน าเอาความรู้ท่ีได้รับมาข้างต้น 
จัดกิจกรรมเปิดโลกชุมนุม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตรได้
น าเสนอกิจกรรมชุมนุมของตนเอง หาสมาชิก 
วางแผนการด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ของ ชุมนุม  ด า เนินกิจกรรม ประเมินผล
ภายหลังจัดกิจกรรมเพื่อน าเอาผลท่ีไ ด้มา
ปรับปรุงการด าเนินการของชุมนุมตนเองใน
ครั้งต่อไป ซึ่งกิจกรรมชุมนุมนั้นเป็นกิจกรรม
บังคับของคณะท่ีนักศึกษาทุกคนต้องเข้าไปมี
ส่วนร่วม (มส.1.6-3-2) 

นอกจากนี้คณะยังได้สอดแทรกความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมระหว่าง
เรียน ในกิจกรรมท่ีคณะจัด เช่น กิจกรรม
ปฐมนิเทศอีกด้วย 

มส.1.6-3-1 รายงานสรุป
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยให้กับ
นักศึกษาโดย
กระบวนการจัดการ
ความรู้  (QA.KM) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

มส.1.6-3-2 ร ายงานสรุป
กิจกรรมชุมนุม(เอกสาร
เดียวกับ มส.1.6-2-5) 

มส .1.6-2-3 รายงานสรุป
โครงการอยู่อย่างสุขใจใต้
ร่ ม พิ กุ ล  ( ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2559)(เอกสารเดียวกับ 
มส.1.6-2-1) 
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 4 ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน า 
ผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

    ภายหลังเสร็จส้ินกิจกรรมผู้รับผิดชอบได้
ด า เนินการประ เมินผลความส า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ ฯมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับทราบกฎ ระเบียบ
การปฏิบั ติตนในฐานะนักศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนักศึกษา
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ภายหลังจัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้รับ
ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับคณะความ
ชัดเจนเรื่อง ระเบียบข้อบังคับรับรู้ในระบบการ
เรียนการสอน และรู้จักบุคลากรและสถานท่ี
ต่าง ๆและได้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ต่างๆของคณะ 
       มี ข้ อ เ สนอแนะว่ า  อย ากให้ คณะมี
กิจกรรมสันทนาการท่ีหลากหลายประเภท
สอดแทรกในกิจกรรมปฐมนิเทศ 

2.กิจกรรมสาน สัมพันธ์ น้อง -พี่  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักศึกษา
ภายในคณะภายหลั ง จัดกิ จก รรมพบว่ า 
นักศึกษาท าความรู้จักกันมากขึ้น ช่วยเหลือกัน
ระหว่างร่วมกิจกรรมและรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า 
มีข้อเสนอแนะว่าอยากให้สโมสรนักศึกษาเพิ่ม
เวลาการจัดกิจกรรมในแต่ละฐาน 

3.กิจกรรมไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้
มีการไหว้ครูตามแบบแผนประเพณีไทย ก่อน
รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู ให้นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยภายหลังจัดกิจกรรม พบว่า 
ท าให้นักศึกษาได้ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ 
และแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ได้สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี และแสดงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดท าพานไหว้ครู 

มส.1.6-4-1 รายงานสรุป
โครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา (เอกสาร
เดียวกับมส.1.6-2-1ถึง 
มส.1.6-2-7) 

มส.1.6-4-2รายงานการ
ประชุมฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 
3/2559 วันท่ี 28มีนาคม 
2559 
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4 . กิ จ ก ร ร ม กี ฬ า สี ร ะ ห ว่ า ง ค ณะ  มี
วั ตถุ ปร ะสง ค์  เพื่ อพัฒนานั ก ศึกษา ด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึ งประสง ค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ก่อให้เกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างทัศนคติท่ีดี
ต่อเข้าร่วมกิจกรรม ภายหลังจัดกิจกรรม พบว่า 
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น มีน้ าใจนักกีฬา และมีความกระตือรือร้น
ในการท ากิจกรรม 
  มีข้อเสนอแนะอยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเวลา
การจัดกิจกรรมแข่งขันและมีกีฬาหลากหลาย
ประเภท รวมถึงมีประกวดกองเชียร์ 

5. กิจกรรมชุมนุม มีวัตถุประสงค์นักศึกษา
ได้มีการเรียนรู้ตามกระบวนการ PDCA ในการ
ด าเนินโครงการ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
และ ปรับตัวในการท างานร่วมกันได้ ภายหลัง
จัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดท าโครงการรู้จักปรับตัวในการ
ท างานร่วมกันได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ 
    มีข้อเสนอแนะอยากให้เพิ่มเวลาในการจัด
กิจกรรมควรเพิ่มรูปแบบในการหางบประมาณ
ของนักศึกษาแต่ละชุมนุม 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิต เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนท างาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการใช้ชีวิต การ
เตรียม ตัว เข้ า สู่ สังคมการท างานก่อนจบ
การศึกษา และเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่ง
งานแก่นักศึกษา ภายหลังจัดกิจกรรม พบว่า
นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการใช้ชีวิต การ
เตรียมตัวเข้าสู่สังคมการท างาน บุคลิกภาพ
ทราบถึงวิธีการเตรียมตัวในการสมัครงาน การ
เขียนประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงานท้ังภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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มีข้อเสนอแนะว่าในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
อยากให้น ารุ่นพี่ท่ีประสบความส าเร็จหรือได้
งานท าทันทีหลังเรียนจบมาแนะน าเทคนิคหรือ
ให้ข้อคิดในการสมัครงาน 

7. คณะได้น าผลการจัดกิจกรรมและขอ
เสนอแนะเข้าประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเพื่อปรับปรุงการด าเนินการครั้งต่อไป 
ซึ่งท่ีประชุมเห็นว่าควรน าเอาข้อเสนอแนะของ
ทุกโครงการมาหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ (มส.1.6-4-1) 

 5 ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาการศึกษา 
 
 

คณะกรรมการได้ด าเนินการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560รอบ 
9 เดือน พบว่าในรอบปีการศึกษา 2559คณะมี
ตัวช้ีวัดท่ีต้องด าเนินการท้ังหมด 6 ตัวช้ีวัด ซึ่ง
คณะได้ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 4 ตัวช้ีวัด
ดังนี้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

จ านวนหลักสูตรที่มีการ
จัดการเรียนการสอน
เน้นภาษาอังกฤษหรือ
หลักสูตร 2 ภาษา 

2 
หลัก 
สูตร 

1 
หลัก 

     สูตร 

 

ผลการพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบัณฑิตของ
คณะ 

5 ข้อ 5 ข้อ  

ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษา 

6 ข้อ 7 ข้อ  

ร้อยละของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3-4 ทีส่อบผ่าน
TOEIC คะแนนต้ังแต่ 
400 ขึ้นไป 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 3  

จ านวนรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนโดย
บูรณาการตามพันธกิจ
คณะร่วมกับชุมชน/
ท้องถิ่น/องค์กรภาครัฐ
และเอกชน 

5 
รายวิชา 

7 
รายวิชา 

 

มส.1.6-5-1รายงานการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

มส.1.6-5-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 
1/2560 วันท่ี 21 
กรกฎาคม 2560 
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ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริการและการ
ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
และศิษย์เก่า 

5 ข้อ 6 ข้อ  

ท้ังนี้  ตัว ช้ีวัดจ านวนหลักสูตรท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษหรือ
หลักสูตร 2 ภาษา ปัจจุบันมีเพียงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาอั งกฤษ) 
หลักสูตรเดียวเนื่องจากการด าเนินการค่อนข้าง
ยาก เพราะต้องค านึงถึงความพร้อมของตัว
ผู้สอนและนักศึกษา อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้สอน
และนักศึกษาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ          
ในปีการศึกษา 2560 ได้มีบางหลักสูตร   เช่น 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการพัฒนา
สังคม) มีรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ส่วนร้อยละของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
3-4 ท่ีสอบผ่านTOEIC คะแนนต้ังแต่ 400 ขึ้น
ไปเห็นได้ว่าตัวช้ีวัดดังกล่าวในรอบ 9 เดือนยัง
ไม่บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตามในช่วงเดือน
กันยายน 2560 คณะจะจัดกิจกรรม English 
และจัดให้นักศึกษาสอบ TOEIC เพิ่มเติมโดย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการสอบให้ซึ่งคาดว่า
จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านจะเพิ่มขึ้น 
คณะน าเสนอรายงานผลแผนพัฒนาการศึกษา
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 5 9ต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้ง
ท่ี ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560เมื่อวันศุกร์ท่ี  21  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
(มส.1.6-5-1และมส.1.6-5-2) 

 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

มีการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นัก ศึกษา โดยน าผลการประเมินผลการ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและ
ผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามาร่วมกัน
พิจารณาปรับปรุ งแผนหรือพัฒนาการ จัด
กิจกรรม 

 โดยท่ีประชุมเห็นว่ายังมีตัวบางช้ีวัดท่ีไม่
บรรลุผล โดยเฉพาะตัวช้ีวัดท่ีเน้นเรื่องทักษะ

มส.1.6-6-1รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษาครั้งท่ี 4 
/2559 วันท่ี 22กรกฎาคม 
2560 
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ภาษาอังกฤษดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น  และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตามแผน     
กลยุทธประจ าปีพ.ศ. 2561-2565 จึงเห็นควร
ด าเนินการดังนี้ 

1. ป รั บ ป รุ ง แ ผ น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากเดิม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้า 
ประ 
สงค ์

กล 
ยุทธ ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้า 
หมาย 

พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต 
ภายใต้
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือ
ชุมชน/
ท้องถิ่น 

1. บัณฑิต
มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
เป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาต ิ
 

1.1 สร้าง
ความ
แข็งแกร่ง
ทาง
วิชาการ
และ
คุณภาพ
ชีวิตที่
ยั่งยืน
ให้แก่
นักศึกษา
ตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยา
ลัยเพ่ือให้
สามารถ
แข่งขันได ้
 

1.1.1 
จ านวน
หลักสูตรที่
มีกิจกรรม
ความ
ร่วมมือกับ
มหาวิทยา
ลัยใน
ต่างประเท
ศที่ได้ลง
นามความ
ร่วมมือ
แล้ว 

2 
หลักสู

ตร 

1.1.2 ผล
การพัฒนา
นักศึกษา
ตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยา
ลัยและ
คุณลักษณ
ะบัณฑิต
ของคณะ 

5 ข้อ 

1.1.3  
ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
เสริมสร้าง
ความ
แข็งแกร่ง
ทางวิชาการ
ให้แก่
นักศึกษา 

6 ข้อ 

1.1.4 ร้อย
ละของ
นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3-4 ที่
สอบผ่าน 
TOEIC 
คะแนน
ตั้งแต ่400 
ขึ้นไป 

ร้อย
ละ 5 
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2. คณะมี
ความ
ร่วมมือ
ทาง
วิชาการ
กับชุมชน/
ท้องถิ่นใน
การบูรณา
การการ
จัดการ
เรียนการ
สอน 

2.1 สร้าง
เครือข่าย
ในการ
จัดการ
เรียนการ
สอนกับ
ชุมชน/
ท้องถิ่น/
องค์กรทั้ง
ภาครัฐ
และ
เอกชนใน
ลักษณะ
บูรณาการ
พันธกิจ 
 

2.1.1
จ านวน
รายวิชาที่
จัดการ
เรียนการ
สอนโดย
บูรณาการ
ตามพันธ
กิจคณะ
ร่วมกับ
ชุมชน/
ท้องถิ่น/
องค์กร
ภาครัฐ
และ
เอกชน 

2. คณะมี
ความ
ร่วมมือ
ทาง

วิชาการ
กับชุมชน/
ท้องถิ่นใน
การบูรณา
การการ
จัดการ

เรียนการ
สอน 

 

5 
รายวิช
า 

3. คณะมี
ระบบ
บริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภ
าพเพ่ือ
เพ่ิม
คุณภาพ
ผลผลิต
และ
บริการ 

3.1 
ปรับปรุง
ระบบ
สวัสดิการ
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักศึกษา
และศิษย์
เก่า 
 

3.1.1 
ระดับ
ความส าเร็
จของ
ระบบ
บริการ
และการ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นักศึกษา
และศิษย์
เก่า 

3. คณะมี
ระบบ
บริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภ
าพเพ่ือ
เพ่ิม
คุณภาพ
ผลผลิต
และ
บริการ 

5 ข้อ 

 
เป็น 

ประเด็น
ยุทธศาสต
ร์ 

เป้าประสง
ค์ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมา
ย 

พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต 
ภายใต้
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือ
ชุมชน/
ท้องถิ่น 

1. บัณฑิต
มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
เป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาต ิ
 

1.1 สร้าง
ความ
แข็งแกร่ง
ทาง
วิชาการ
และ
คุณภาพ
ชีวิตที่
ยั่งยืน
ให้แก่
นักศึกษา
ตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยา
ลัยเพ่ือให้
สามารถ
แข่งขันได ้
 

1.1.1 
จ านวน
กิจกรรม
ความร่วมมือ
หรือ
กิจกรรมที่
จัดร่วมกับ
สถาบันใน
ต่างประเทศ 

2 
กิจกรรม 

1.1.2 
จ านวน
กิจกรรม
ส่งเสริม
ความรู้และ
ทักษะทาง
วิชาการที่
คณะจัดให้
นักศึกษา 

4 
กิจกรรม 

ความก้าวห
น้าของ
นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 ที่เข้า
ร่วมและ

10% 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
สอบผ่าน
กิจกรรม
พัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤ
ษตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
เช่น ผล
คะแนน
โทอิค 400 
ขึ้นไป 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม/
หรือ
หลักสูตร
อบรม ที่
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ให้แก่
นักศึกษา 

5 

โครงการ 

1.1.5 ผล
การประเมิน
ของ
นักศึกษาที่
ฝึก
ประสบการ
ณ์วิชาชีพ 
จากสถาน
ประกอบกา
ร หรือ
หน่วยงาน 

95% 

1.1.6 ร้อย
ละของ
บัณฑิตที่ได้
งานท า
ภายใน 1 ปี
หลังส าเร็จ
การศึกษา 

ร้ อ ย ล ะ 
65 

 2. คณะมี
ความ
ร่วมมือ
ทาง
วิชาการ
กับชุมชน/
ท้องถิ่นใน
การบูรณา
การการ
จัดการ
เรียนการ
สอน 
 

2.1 สร้าง
เครือข่าย
ในการ
จัดการ
เรียนการ
สอนกับ
ชุมชน/
ท้องถิ่น/
องค์กรทั้ง
ภาครัฐ
และ
เอกชนใน
ลักษณะ

2.1.1จ านวน
รายวิชาที่
จัดการเรียน
การสอนโดย
บูรณาการ
ตามพันธกิจ
คณะร่วมกับ
ชุมชน/
ท้องถิ่น/
องค์กร
ภาครัฐและ
เอกชน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
 บูรณาการ

พันธกิจ 
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต 
ภายใต้
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือ
ชุมชน/
ท้องถิ่น 

3. คณะมี
ระบบ
บริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภ
าพเพ่ือ
เพ่ิม
คุณภาพ
ผลผลิต
และ
บริการ 

3.1 
ปรับปรุง
ระบบ
สวัสดิการ
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักศึกษา
และศิษย์
เก่า 
 

3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จ
ของระบบ
บริการและ
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักศึกษา
และศิษย์เก่า 

 

 (มส.1.6-6-1 ถึง มส. 1.6-6-3) 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์                               ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /     นางสาวอรัญญารัตน์ 

รายงานผลการด าเนินงาน : ศรีสุพัฒนะกุล 
โทรศัพท์ : 089-4882081 โทรศัพท์ : 063-2498456 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail : Aranyarath_nine@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และ เสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และด าเนินการจัดกิจกรรมครบทุกด้าน 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

     คณะมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
บริหารงานวิจัย เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
งานวิจัยของบุคลากร โดยในปีการศึกษา 
2558-2559 เป็นต้นมา คณะได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของ
คณะฯ ขึ้น เช่ือมต่อกับ URL ของคณะและ
มหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์ 
https://huso.kpru.ac.th/main/  
เช่ือมโยงท่ี Link งานด้านวิจัย (มส. 2.1-1-
1)  
โดยมีข้อมูลประกอบด้วย  
        

 

1. E-Research 
2. สรุปโครงการวิจัยปีงบประมาณ

ต่างๆ 
3. สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
4. คู่มือนักวิจัย 
5. คู่มือจรรยาวิชาชีพนักวิจัย 
6. สืบค้นข้อมูลงานวิจัย 

มส. 2.1-1-1 ส าเนาหน้าจอ 
(Screenshot) เว็บไซต์
คณะมนุษยศาสตร์ 
https://huso.kpru.ac.t
h/main/  

https://huso.kpru.ac.th/main/
https://huso.kpru.ac.th/main/
https://huso.kpru.ac.th/main/
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

7. แนวปฏิบัติในการขอทุนอุดหนุนวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ เอกสาร ต ารา 
ของคณะ 

8. แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
ของคณะ 

 
 
     ส่ิงเหล่านี้ช่วยให้ระบบบริหารงานวิจัยมี
ความคล่องตัวยิ่ งขึ้น และสะดวกต่อการ
เข้าถึงข้อมูลส าหรับนักวิจัย หรือบุคลากรท่ี
ต้องการขอทุนอุดหนุนวิจัย โดยสามารถเข้า
มาดาวน์โหลดเอกสาร สืบค้นงานวิจัยของ
บุคลากรในคณะฯ ศึกษาแนวปฏิบัติในการ
เสนอโครงการวิ จัย ขอทุนอุดหนุน หรือ
เอกสารสัญญารับทุน รวมถึ ง สืบข้อมู ล 
ฐานข้อมูลด้านการตีพิมพ์ เช่ือมต่อเว็บไซต์
วารสารพิกุล เว็บไซต์ TCI วช. สกอ. เป็นต้น  

        

          นอกจากนี้ผู้ท่ีดูแลรับผิดชอบภารกิจ
ด้านการวิ จัยของคณะไ ด้น าข้ อมูลจาก
สารสนเทศดังกล่าว มาวางแผนในการพัฒนา
บุคลากร ด้านการวิ จัย และการ จัดสรร
ทุนอุดหนุนวิจัย เช่น ในปีการศึกษา 2558 
พบว่า มี 4 สาขาวิขาท่ีมีผลงานวิจัยน้อย 
ดังนั้น ในปีการ ศึกษา 2559 คณะฯ จึง
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

พิจารณาทุนอุดหนุนให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ท่ี
อยู่ในศาสตร์สาขาดังกล่าวก่อน รวมถึงคณะฯ 
ได้วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
โดยมีการจัดกิจกรรม KM กิจกรรมอบรม
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและส่งเสริมนักวิจัย
หน้าใหม ่เป็นต้น  

 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
  -ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
  -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
  -ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
  -กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีส่ิง 
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ ใน 4 ประเด็น ได้แก่  
 
1. ห้องปฏิบัติการค้นคว้า ศูนย์เคร่ืองมือ 
และให้ค าปรึกษา เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และอ านวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภัยด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดังนี้ 
 

     1.1) มีห้องปฏิบัติการด้านวิจัยและศูนย์
ค้นคว้า ส าหรับเป็นแหล่งปฏิบัติงานวิจัย 
อ านวยความสะดวกผู้ใช้บริการด้านงานวิจัย 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สัญญาณ
เช่ือมต่ออินเตอร์เนตความเร็วสูง และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ
การลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล อาทิ ประกอบด้วย 
ห้องวิจัยทางสังคมศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
และศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (มส. 2.1-2-1)  
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
       การรักษาความปลอดภัยด้าน
ฐานข้อมูล ดังนี้ 
- การเข้าถึงข้อมูลในห้องปฏิบัติการต่างๆ 
โดยมีรหัสผ่าน 
- การมีระบบยืมคืนรายงานวิจัยและสืบค้น
ภายในห้องวิจัย 

มส. 2.1-2-1  
-ภาพห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์ค้นคว้าและการ
เรียนรู้ภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
- ภาพประกอบโครงการ
นิทรรศการ 

มส. 2.1-2-2 ภาพภายใน
ห้องสมุดคณะและ
กฎหมาย  

มส. 2.1-2-3 ภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ 
ดนตรี และนาฏศิลป์  

มส. 2.1-2-4 รายงานสรุป
โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ “สวัสดิการและ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
..” 

มส. 2.1-2-5 รายงานสรุป
โครงการอบรมวิจัยทาง
ภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคลากรทางการศึกษา
และข้าราชการครู  

มส. 2.1-2-6 รายงานสรุป 
โครงการพัฒนา
นวัตกรรมด้านภูมิ
สารสนเทศเพื่อแก้ไข
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

  นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยในการ
ท าวิจัย อาทิ การลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้ 

- มีความปลอดภัยด้านการเดินทาง 
การใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

- มีประกันการเดินทางส าหรับการ
เดินทางนอกพื้นท่ี 

ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และรักษาความ
ปลอดภัยแก่ผู้วิจัย งานวิจัย และผู้มีส่วน
ร่วมในการท าวิจัยนั่นเอง 

 

2.  คณะมีแหล่ งค้นคว้าข้อ มูลส าห รับ
สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 
       2 .1 )  ห้ อ งสมุดคณะและห้องสมุ ด
กฎหมาย ภายในประกอบไปด้วยหนังสือ 
เอกสาร ต ารา งานวิจัย ด้านกฎหมาย ด้าน
สังคมศาสตร์  มีวารสารวิขาการและส่ือ
ส่ิงพิมพ์ส าหรับสืบค้น นอกจากนี้ยังมีมุม
เ รี ย น รู้ ภ าษ าอั ง ก ฤษ  ( English corner) 
ส าหรับให้บริการ ประกอบด้วยหนังสือ ส่ือ 
ส่ิงพิมพ์ และวารสาร ซีดี เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง และเป็นห้องท างานวิจัยได้ (มส. 
2.1-2-2) 
 

 3. คณะมีห้องปฏิบัติการส าหรับผลิตผล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ 
ดนตรี และนาฎศิลป์ ประกอบด้วย 
     3.1) ห้องปฏิบัติการดนตรี      
     3.2) ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์     
     3.3) ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์และซิลค์
สกรีน  

3.4)  ห้องจัดแสดงนิทรรศการผลงานเชิง 
สร้างสรรค์ (มส. 2.1-2-3) 

  
 

ปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร่วม 

 
 
 



84 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์ 
     ในปีการศึกษา 2559 คณะได้จัดกิจกรรม
วิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฎิบัติการ การ
เสวนาทางวิชาการ นิทรรศการ และกิจกรรม
การแสดงระดับชาติและนานาชาติ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เป็นอาคันตุกะ หรือเป็น
วิทยากรพิเศษ ดังนี้  
      4.1) การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ 
“สวัสดิการและเศรษฐกิจชุมชนท้งถิ่นเพื่อลด
ความเหล่ือมล้ าและความยากจน ในบริบท
ของอาเซียน” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และโปรแกรมวิชาการพัฒนา
สังคม เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2560 โดยได้รับ
เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก 
ประกอบด้วย  

- ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  
- รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

  -   นักวิชาการท้องถิ่น 
  -   ดร.วิทยา คามุณี (ผู้ด าเนินรายการ) 
  มส. 2.1-2-4 
 

4.2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยด้าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 
หัวข้อ “Classroom-Based Research for 
English Teachers” จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 
2560 มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบัน
ภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

    -ร.ต.ท. (หญิง) ดร.จุฑามาส ทองสองสี  
   - ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์  
(มส. 2.1-2-5) 
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4.3) โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิ
สารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วม โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภูมิ
สารสนเทศ เมื่อวันท่ี 26-30 มิถุนายน 2560 
โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและมีวิทยากร ประกอบด้วย 

      - ผศ.วัลลภ ทองอ่อน 
      - อ.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
      และอาจารย์โปรแกรมวิชา           

ภูมิสารสนเทศ   
(มส. 2.1-2-6) 

 3. 
 

 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ให้กับนักวิจัยของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 จ านวนเงิน ท้ังส้ิน 1,549,248 บาท 
ประกอบด้วย 3 แหล่งทุน ดังนี้ 
 

1. งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560  
     1.1 ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ภูมิสารสนเทศ) จากผู้วิจัย ประกอบด้วย  
        - ผศ.วัลลภ ทองอ่อน 
        - อ.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
        - อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์ 
        - อ.ฤทธิรงค์ เกาฎีระ 
        - อ.พิรฎา ทองประเสริฐ 
        - อ.ภาวิณี ภูจริต 
        - อ.พัตรา ค าสีหา 

1.2 ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจ า 
หลักสูตร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากผู้วิจัย ประกอบด้วย  
        - ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ 
        - อ.ปาริชาติ สายจันดี 
        - ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน 
        - อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา 
        - ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 

มส. 2.1-3-1 สรุปรายช่ือผู้
ได้รับงบวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน ปี
พ.ศ. 2560 

มส. 2.1-3-2 ประกาศรายช่ือ
ผู้ได้รับจัดสรรงบวิจัยจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร งบประมาณ
แผ่นดิน ปีพ.ศ. 2560 

มส. 2.1-3-3  สรุปรายช่ือผู้
ได้รับงบวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จากงบบ ารุง
การศึกษา ปพี.ศ. 2560 

มส. 2.1-3-4 ประกาศรายช่ือ
ผู้ได้รับจัดสรรงบวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร งบบ ารุง
การศึกษา ปพี.ศ. 2560 

มส. 2.1-3-5 ประกาศรายช่ือ
ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย 
จากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ งบ
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        - อ.ตรรกพร สุขเกษม 
        - อ.ธวชินี ลาลิน 
        - อ.คมสัน นาควังไทร 
        - ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว 
   2. งบบ ารุงการศึกษา ประจ าปี 2560  

     2.1 ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจ า 
หลักสูตร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากผู้วิจัย ประกอบด้วย  
        - ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ 
        - ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต 
        - อ.โอกาม่า จ่าแกะ 
        - ดร.รัษฎากร วินิจกุล 
   3. งบบ ารุงการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2560  

3.1 ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจ า 
หลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ภูมิสารสนเทศ)  จากผู้วิจัย ประกอบด้วย  

- อ.ภาวิณี ภูจริต 
3.1 ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจ า 

หลักสูตร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากผู้วิจัย ประกอบด้วย  

-อ.นันทนัช ตนบุญ 
-อ.ชุติมา สังวรินทะ 
-อ.มุทิตา นาคเมือง 
-อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์ 
-ดร.รัษฎากร วินิจกุล 

(มส. 2.1-3-1, มส. 2.1-3-2, มส. 2.1-3-3, 
มส. 2.1-3-4, มส. 2.1-3-5) 
 

    รวมงบวิจัยท่ีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ท้ังส้ิน 3,066,548 บาท แยกเป็น 
   -สาขาวิทยาศาสตร์ฯ 1,494,867  บาท 
   -สาขามนุษยศาสตร์ฯ 1,571,681 บาท 

บ ารุงการศึกษา ปีพ.ศ. 
2560 

 

 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

    ส าหรับเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ การ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

มส. 2.1-4-1 โครงการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัย คณะ
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ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

คณะฯ มีโครงการงบประมาณสนับสนุนรายการ
ดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง  โดยในปกีารศึกษา 2560 
คณะฯ ได้ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ค ณ ะ ฯ  ไ ด้ จั ด ท า ค า โ ค ร ง ก า ร
งบ ปร ะม าณส า หรั บ เ ป็ น งบ ปร ะม าณ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

2. คณะฯ ไ ด้ จัดท าระ เบี ยบว่ า ด้ วย
หลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรเงินสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติประจ าปี
งบประมาณ 2560 และได้มีการปรับปรุง
ระเบียบฯ ขึ้น ในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของ สกอ. 
     3. คณะได้จัดท าประกาศรับข้อเสนอเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนประเภทต่างๆ แจ้งแก่
คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะทราบ 
         ส าหรับโครงการงบประมาณส าหรับเป็น
เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 
        3.1 ทุนอุดหนุนการด าเนินงานวิจัย/งาน
สร่างสรรค์/นวัตกรรมเป็นเงิน 100,000 บาท 
       3.2 ทุนอุดหนุนผลงาน ท่ีไ ด้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย/นวัตกรรม /งาน
สร้ างสรรค์/บทความวิชาการ/  การจด
สิทธิบัตรหรืออนุ สิทธิบัตรงานวิ จัย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม จ านวน 15,000 บาท 
โดยแยกออกเป็น  
      - ทุนอุดหนุนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร  
     - ทุนอุดหนุนการน าเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติ 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี2560 

มส. 2.1-4-2 โครงการ
ทุนอุดหนุนบุคลากรผลิต
ผลงานวิจัย  ผลงาน
สร้างสรรค์ ปี2560 

มส. 2.1-4-3 โครงการพัฒนา
คุณภาพวารสารพิกุลให้ได้
มาตรฐานเพื่อเข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI 
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     - ทุนอุดหนุนการน าเสนอผลงานในเวที
ระดับนานาชาติ 
       ท้ั ง นี้  คณาจารย์ ท่ี ต้ อ งก ารขอ งบ
สนับสนุนการเดินทาง ค่าลงทะเบียน ส าหรับ
ก า ร น า เ สน อ ผล ง าน  ส าม า ร ถ ข อ รั บ
งบประมาณเพิ่มเติมได้จากงบพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ หรืองบประมาณสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  
       3.3 ทุนอุดหนุนการเขียนบทความ
วิชาการของคณะ (วารสารพิกุล) จ านวน 
8,000 บาท ประกอบด้วย 
          - ทุนสนับสนุนบุคลากรในคณะฯ
ส าหรับการเขียนบทความ เรื่องละ 1,000 
บาท  

4. เมื่อคณะฯ ได้ประกาศเกณฑ์การ
ขอรับทุนอุดหนุนดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับทุน
สามารถขอรับทุนอุดหนุนได้ โดยด าเนินการ 
ดังนี้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนรับทราบระเบียบและ
เกณฑ์การขอทุนท่ีออกโดยคณะฯ  

- ผู้ขอรับทุนอุดหนุน น าหลักฐานต่างๆ
มายื่นประกอบการเบิกเงินทุนอุดหนุน อาทิ 
ผลงานการตีพิมพ์ ฉบับสมบูรณ์ ท่ีมี ช่ือผู้
ขอรับทุนอยู่ในวารสาร หนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์  ใบเสร็จค่าลงทะเบียนการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ หรือใบประกาศนียบัตรท่ี
รับรองว่าได้น าเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ท่ี
จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก   

5. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูล
ส าหรับการเผยแพร่ฯ และตีพิมพ์รวมถึงการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ อย่างสม่ าเสมอ 
โดยคณะฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 

-  ท าบันทึกข้อความแจ้งประธาน
โปรแกรมวิชา ในกรณีเป็นหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
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-  คณะฯ ท าหนังสือเวียนแจ้งประธาน
โปรแกรมวิ ช า  ในกรณี เป็นหน่ วยงาน
ภายนอก 

-  คณะฯ ประชาสัมพันธ์ข่ าวสาร 
เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ 
และFacebook ของคณะฯ ให้คณาจารย์
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

6. คณะฯ ได้สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับ
การอบรมการพัฒนาศักยภาพส าหรับการ
เขียนบทความ อาทิ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ กับสถาบันวิจัย
และพัฒนา รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมงานประชุมวิชาการ เพื่อศึกษาดูงานโดย
เบื้องต้น โดยคณะมีงบพัฒนาบุคลากร ใน
การศึกษาดูงานและเข้าร่วมการประชุม
วิชาการ คนละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท  
(มส. 2.1-4-1, มส. 2.1-4-2, มส. 2.1-4-3) 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินโครงการเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย 
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจ และสนับสนุนอาจารย์ในการ
พัฒนางานวิจัย ดังนี ้

1. จัดท าแผนบริหารความเส่ียงเพื่อ
จั ด เ ต รี ย ม กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร  ห รื อ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
การวิจัย หรือการเขียนบทความวิจัย โดยใน
ปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้จัดท าแผน
บริหารความเส่ียงเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัยและผลักดันนักวิจัยหน้าใหม่ให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัยและเขียนบทความวิชาการ/
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (มส. 2.1-5-1)   

2. โครงการการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย (Research Knowledge 
management, KM) เพื่อหาแนวทางในการ

มส. 2.1-5-1  แผนบริหาร
ความเส่ียง ปีการศึกษา 2559 
(งบประมาณ 2560) 
มส. 2.1-5-2  
รายงานสรุปการจัดการ 
ความรู้ดานการเรียนการสอน 
และการวิจัย 
มส. 2.1-5-3 Facebook 

คณะ 
มส. 2.1-5-4 ประกาศแนว

ปฏิบัติการรับทุนอุดหนุน 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

มส. 2.1-5-5 ประกาศช่ือผู้
ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
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พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยของคณะฯ โดยในปี
การศึกษา 2559 คณะฯ ได้มีกิจกรรม
แลกเปล่ียนความรู้เพื่อจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ เรื่อง “การ
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย” และ “การจัดการ
เรียนการสอนโดยการบูรณาการกับพันธกิจ
อื่น” (มส. 2.1-5-2) 
       3. ส่ง เสริมให้ เข้ าร่ วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละครั้งท่ีมีการจัดอบรม
สัมมนาด้านวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ 
ดังนี ้ 

- ส าหรับการจัดอบรม สัมมนา โดย
คณะฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือหน่วยงาน
อื่น คณะฯ จะจัดท าบันทึกข้อความแจ้งหรือ
หนังสือเวียนแจ้งขอให้ประธานโปรแกรมวิชา
จัดส่งรายช่ืออาจารย์ในโปรแกรมเข้าร่วม
อบรม  

  - คณะประชาสัมพันธ์ข่าวการ
อบรม สัมมนาผ่านส่ือมีเดีย อาทิ เว็บไซต์คณะ 
Facebook คณะ ซึ่งเป็นช่องทางท่ีสะดวก
และรวดเร็วท่ีอาจารย์ส่วนใหญ่จะได้รับทราบ
ข่าวสารและข้อมูลพร้อมท้ังจะแนบไฟล์
เอกสารและติดป้ายเว็บไซต์ ผู้ จัดอบรม
สัมมนาส าหรับเช่ือมโยงได้ง่ายยิ่งขึ้น  
(มส. 2.1-5-3) 

4. ด้านการสร้างขวัญก าลังใจละการยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัย คณะฯ ด าเนินงาน
ดังนี้ 
           - คณะสร้างแรงจูงใจโดยให้การยก
ย่ อ ง เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ โ ดยพิ จา รณา จัดสร ร
ทุนอุ ดหนุน ให้ กับคณาจารย์ ท่ีมี ผลงาน
วิ ช า ก าร ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แพ ร่ ใ น
วารสารวิชาการท่ีมีอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลท่ี กพ.อ. รับรอง 
รวมถึงวารสารสืบเนื่องจากการประชุม

มส. 2.1-5-6 บันทึกส่ง
รายช่ือนักวิจัยดีเด่นของ
คณะฯประจ าปีการศึกษา 
2559เพื่อเสนอต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  
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วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (มส. 2.1-
5-4) 

- คณะฯ จะพิจารณาจัดสรรทุน
วิจัยของคณะฯ ให้กับนักวิจัยหน้าใหม่หรือ
บุคลากรยังไม่เคยด าเนินงานวิจัยก่อน เพื่อ
เป็นการสนับสนุนและให้ก าลังใจในการท า
วิจัย ส าหรับในปีงบประมาณ 2559 มีนักวิจัย
หน้าใหม่ท่ีได้รับทุนอุดหนุนวิจัยของคณะฯ 
ได้แก่ อาจารย์นันทนัช ตนบุญ อาจารย์ชุติมา 
สังวรินทะ โปรแกรมวิชาภาษาอั งกฤษ 
อาจารย์มุทิตา นาคเมือง โปรแกรมวิชาดนตรี 
และอาจารย์ภาวิณี ภูจริต โปรแกรมวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (มส. 2.1-5-5) 

- คณะฯ ท าการคัดเลือกบุคลากร
ของคณะเพื่อเสนอให้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559
ในงานนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งท่ี 13 
เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2560 โดยอาจารย์ท่ี
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ ดร.รัษฎากร 
วินิจกุล อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ รวมถึงเมื่อมีการประกาศ
ให้ร างวัล ยกย่อ งนักวิ จั ย  คณะฯ ก็จะ
ด าเนินงานประสานงานและพิจารณานักวิจัย
ในคณะฯ ท่ีมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
และท าการจัดส่งรายช่ือเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือก อาทิ การยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ดีเด่นท่ีจัดขึ้นโดย สกอ. (มส. 2.1-5-6) 

ส าหรับการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น 
คณะฯ ได้ท าการคัดเลือก โดยคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของคณะฯ  

 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรือสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

      ในปีงบประมาณ 2558 ท่ีผ่านมาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีระบบและ
กลไกเพื่ อ ช่วยในการ คุ้มครอง สิทธิของ
งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์

มส.2.1-6.1 
- ค าส่ัง เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริม
การด าเนินงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
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และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
       ด้านการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย
หรือสร้างสรรค ์

  การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ คณะได้มีส่วนร่วมกับสถาบันวิจัย 
โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน       
รอดก าเหนิด และอาจารย์ ปาริชาติ สายจันดี 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามค าส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท่ี 
2075/2558 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (มส. 2.1-
6.1) 

1. คณะร่วมกับสถาบันวิ จัยฯ ในการ
จัดการประชุมเพื่อน าผลงานเข้าจดข้อมูล
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

2. คณะร่วมกับสถาบันวิ จัยฯ ในการ
ตรวจร่างค าขอแจ้งจดข้อมูลลิขสิทธิ์ ของ
คณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

3. ในระดับคณะฯ ด าเนินการตามระบบ
และกลไกของมหาวิทยาลัยฯ และช่วยใน
เรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยดังนี้ 

- 1. คณะฯ ส ารวจรายช่ือผลงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ของนักวิจัยท่ีมีโอกาสและ
ต้องการให้มีการคุ้มครองสิทธิ์  

- 2. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ  
ร่วมกันพิจารณาผลงานวิ จัยและผลงาน
สร้างสรรค์ เพื่อท าบันทึกข้อความเสนอช่ือ
นักวิจัยและผลงาน พร้อมเอกสาร หลักฐาน 
ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
เพื่อช่วยด าเนินการพิจารณาและให้การ
คุ้มครองสิทธิ์  
   3. หลังจากสถาบันวิจัยฯ พิจารณา คณะฯ 
ด าเนินการด้านประสานงานให้นักวิจัยของ
คณะฯ ต่อไป 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ท่ี 
2075/2558 ลงวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2558 
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การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแล  
ตัวบ่งชี้ :  

ดร.วิชุรา วินัยธรรม ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การด าเนินงาน:  

อ.อิสสราพร  อ่อนบุญ 
อ.นันทนัช ตนบุญ 

โทรศัพท์ : 062-6945432 โทรศัพท์ : 099-3721798 
E-mail : similan77@gmail.com E-mail : IS-MK@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  คณะฯ ได้รับงบประมาณจัดสรรในการสนับสนุนการท าวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี รวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดสรรและคัดเลือกข้อเสนอ
งานวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อย่างเพียงพอให้คณาจารย์ได้ด าเนินงาน
วิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานงานสร้างสรรค์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 นักวิจัยหน้าใหม่ของคณะยังมีน้อย และยังไม่มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยออกมาให้เห็น
เท่าท่ีควร คณะฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยการให้ทุดอุดหนุนนักวิจัยหน้าใหม่ก่อน และมีโครงการ
จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยข้ึน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเช่ียวชาญด้านการเขียนข้อเสนองานวิจัยและการ
เขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ  
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย และทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานให้กับคณาจารย์

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีวารสารวิชาการของคณะฯ เป็นเวทีและช่องทางหนึ่งเปิดโอกาสให้
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และต่อยอดใช้เป็นผลงานทาง
วิชาการส าหรับขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย (สกอ.)  
ตัวบ่งชี้ที่ 
2.2 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของ
ตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5  

 

 
ผลการด าเนินงาน 

โดยค านวณตามสูตร ได้ดังนี้ 

 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ไม่นับรวมวิจัย อบต.) 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =    
   
 
 
 2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

 คะแนนท่ีได้ = 

     

 

 

 

 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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คิดจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ (แยกตามกลุ่มสาขาวิชา) ดังนี้  

รายละเอียดการค านวณ ดังตาราง  

กลุ่มสาขาวิชา 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

 
 

คะแนน  =

 
  

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

 
 
 

=  
1,523,253

7
 

=  217,607.57 บาท 
 

= 
217,607.57  

60,000
 x 5 

=  17.80 คะแนน 

=  5  คะแนน 

2. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
 

=  
1,628,445

70.50
  

=   23,098.65 บาท 
 

= 
23,098.65   

25,000
 x 5 

=  4.62 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5 คะแนน  
  

= 9.62/2 
= 4.81 คะแนน 

     

หลักฐาน  

มส. 2.2-0-1 ตารางสรุปจ านวนเงินท่ีสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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ตารางรายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ท่ี จ านวนผลงาน/ช่ือ
เจ้าของผลงาน 

เร่ือง งบประมาณ แหล่งทุ่น 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ทุนภายนอก   
1 อ.ฤทธิรงค์  เกาฎีระ เครื่องมือวัดความสุขส่วนบุคคลใน

หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดก าแพงแพชร 
130,000 ส านักงานสร้างเสริม

สุขภาพแห่งชาติ 
(สสส.) 

2 ผศ.วัลลภ   ทองอ่อน การเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังโดยการ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย ส่ือสาร
ชุมชนและการประยุกต์ใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศในจังหวัดก าแพงเพชร. 

750,000 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

3 อ.ฤทธิรงค์  เกาฎีระ โครงการส ารวจเกษตรกรและพัฒนา
เครือข่ายพัรมิตรในเขตภาคเหนือ โซน 3 
(นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) 

46,130 คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รวม 926,130 
ทุนภายใน 
1 อ.ภาวิณี  ภูจริต “การสกัดข้อมูลการเปล่ียนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ภายใต้
การวิเคราะห์เชิงจุดภาพ  อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร” 

20,000 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2 อ.ปนัดดา   พาณิชยพันธุ์ 
อ.สุภาสพงษ์   รู้ท านอง 
อ.พิรฎา  ทองประเสริฐ 
ผศ.วัลลภ  ทองอ่อน 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านปราชญ์
ชาวบ้านอีสานและล้านนา จังหวัด
ก าแพงเพชร 51,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

3 อ.ภาวินี  ภูจริต  
อ.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง 
อ.พิรฎา  ทองประเสิรฐ 
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
เรียนรู้ความหลากหลายของผักพื้นบ้าน
ภาคเหนือและภาคอีสาน ในชุมชนย้าย
ถิ่นถาวรจากอีสานและล้านนามายัง
จังหวัดก าแพงเพชร 

38,850 
(ทุน 51,800) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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ท่ี จ านวนผลงาน/ช่ือ

เจ้าของผลงาน 
เร่ือง งบประมาณ แหล่งทุ่น 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ทุนภายใน   
4 อ.พิรฎา  ทองประเสิรฐ 

อ.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง 
อ.ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ 
อ.ภาวินี  ภูจริต  
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา 
อ.พัตรา ค าสีหา 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้
ประชาคมอาเชียนส าหรับครูอาจารย์
ระดับมัธยมศึกษาด้วยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ในพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร
และพิจิตร 

66,567 
(ทุน 79,880) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

5 อ.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์ 
ผศ.วัลลภ ทองอ่อน 

สารสนเทศเชิงพื้นท่ีเพื่อบริหารจัดการน้ า
ในพื้นท่ีฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าปิง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

391,520 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

6 นายฤทธิรงค์  เกาฏีระ ความพร้อมของชุมชนต่อการรองรับการ
ท่องเท่ียวบ้านวุ้งกะสัง (งานวิจัยร่วม) 

28,386 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

  รวม 597,123 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนภายนอก) 
ท่ี จ านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ

ผลงาน 
เร่ือง งบประมาณ แหล่งทุ่น 

1 1.อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ ความขัดแย้งในการสร้างความชอบธรรม
ในการเข้าถึงท่ีดินในกระแสการ
เคล่ือนไหวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กรณีศึกษาจังหวัดตาก เชียงราย และ
ตราด 

200,000 Exploring 
Transformation in 

Myanmar and 
Cambodia 

2 อ.โอกามา จ่าแกะ และคณะ การถอดบทเรียนโครงการจัดท า
มาตรฐานส้วมสาธารณะ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน 
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

20,000 สถาบันพระปกเกล้า 

3 อ.โอกามา จ่าแกะ  กระบวนการเป็นผู้น าแบบเป็นทางการ
และมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา กรณีศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อ.คลองลาน 
จ.ก าแพงเพชร 

80,000 สถาบันพระปกเกล้า 

4 อ.ตรรกพร    สุขเกษม เครื่องมือวัดความสุขส่วนบุคคลในสถาน
ประกอบการจังหวัดอุทัยธานี 

130,000 ส านักงานสร้างเสริม
สุขภาพแห่งชาติ 

(สสส.) 
5 อ.ธวชินี  ลาลิน 

อ.วนัสนันท์  นุชนาท 
อ.ฤทธิรงค์  เกาฎีระ 
 

โครงการส ารวจเกษตรกรและพัฒนา
เครือข่ายพัรมิตรในเขตภาคเหนือ โซน 3 
(นครสวรรค์  ก าแพงเพชร พิจิตร 
อุทัยธานี) 

92,260 
 

(ทุน 138,390 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 รวม 522,260 
 
 
 
 
 
 



  99 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนภายใน) 
ท่ี จ านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ

ผลงาน 
เร่ือง งบประมาณ แหล่งทุ่น 

1 อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ การศึกษาประสบการณ์ความรุนแรงต่อ
ตัวตนและอัตลักษณ์ของแรงงานข้าม
ชาติชาวไทยใหญ่ในเมืองก าแพงเพชร 

18,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

2 อ.อิสสราพร อ่อนบุญ และ
คณะ 

กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม
และแรงงานไทใหญ่ จังหวัดก าแพงเพชร 

20,000 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3 อ.อิสสราพร อ่อนบุญ และ
คณะ 

สังคมผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่
การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพ ระยะยาว 

80,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

4 อ.โอกามา จ่าแกะ และคณะ สืบสานประเพณีปีใหม่เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 

100,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

5 อ.โอกามา จ่าแกะ และคณะ การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหาร
ตลาดย้อนยุดนครชุมสู่ความยั่งยืน 

20,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

6 อ.โอกามา จ่าแกะ และคณะ การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรม
เครื่องประดับงานชาวเขา ตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริบ้านเล็กใน
ป่าใหญ่ อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 

65,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

7 ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบด้านการ
จัดการตนเองผ่านการจัดท าธรรมนูญ
ต าบล ต าบลหนองหลวง อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

130,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

8 ดร.วิทยา คามุณี ทุนทางสังคมการเพิ่มพลังให้ผู้หญิงเพื่อ
ลดความเหล่ือมล้ าทางเพศและความ
ยากจน 

300,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนภายใน) 
ท่ี จ านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ

ผลงาน 
เร่ือง งบประมาณ แหล่งทุ่น 

9 อ.นันทนัช  ตนบุญ “แนวโน้มการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21” 

20,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

10 อ.มุทิตา  นาคเมือง “กระบวนการฝึกซ้อมเทคนิคเทรโมโล
ส าหรับเครื่องดนตรีกีตาร์คลาสสิค  
กรณีศึกษา : นักศึกษาเครื่องเอกกีตาร์
คลาสสิค ระดับปริญญาตรี สาขาดนตรี  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” 

20,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

11 อ.ดร.รัษฎากร  วินิจกุล “การเปล่ียนแปลงองค์กร : กรณีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ” 

20,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

12 อ.ชุติมา  สังวรินทะ “ศึกษาปัญหาและกลวิธีการอ่านของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษผ่าน
ส่ือท่ีเป็นของจริง ” 

20,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

13 อ.วาสนา  อาจสาลิกรณ์ “ความ ต้อ งก าร ศึกษาของนั ก เ รี ย น
มัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6  ต่อการ
ต้องการเลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   มหาวิทยา ลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร   

20,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

14 ผศ.ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ การวิเคราะห์ความผิดพลาดทางไวยากรณ์
ในการเขียนเรียงความของนักศึกษาเอก
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

11,000 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

15 ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต สภาพปัญหาการส่ือสารช่ือสถานท่ีส าคัญ
และระดับความเข้าใจของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติต่อระบบการถ่ายโยงภาษาไทย
ตามแบบโรมัน 

35,000 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนภายใน) 
ท่ี จ านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ

ผลงาน 
เร่ือง งบประมาณ แหล่งทุ่น 

16 ดร.รัษฎากร วินิจกุล 
ผศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง 
 อ.ถิรวิทย์ ไพรมหานิยม 

การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรม
ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงบ้าน
พะเด๊ะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

(65,000/3)  
21,666 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

17 ดร.เสริมศักดิ์ 
     กิตติปาลวรรธก์ 

การบริหารจัดการความเส่ียงของกองทุน
หมู่บ้านในเขตอ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

66,800 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

18 ผศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง  
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน  
อ.เกรียงไกร กันตีมูล 

แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการเสพย์
สารเสพติดบนฐานจารีตแบบมีส่วนร่วม
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 

(62,462/3) 
20,820 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

19 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทน์อินทร์ 
ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร 
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต 
อ.พลอยนัชชา 
   เดชะเศรษฐศิริ 
นางอัจฉรพรรณ เทพมณี 
นางสาวสุมาลี แสงแก้ว 

การพัฒนาชุดฝึกอบรมสมรรถนะการ
บริหารจัดการกลุ่มของคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ 

 
ดร.ปรียานุช 

47,822 
 

(ทุน 
478,220) 

 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

20 อ.พิรฎา ทองประเสิรฐ 
อ.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์ 
อ.ภาวินี ภูจริต  
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา 
อ.พัตรา ค าสีหา 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้
ประชาคมอาเชียนส าหรับครูอาจารย์
ระดับมัธยมศึกษาด้วยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ในพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร
และพิจิตร 

13,313 
(ทุน79,880) 

 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

21 1.นางสาวตรรกพร สุขเกษม              
2.นางธวชินี  ลาลิน 

ความพร้อมของชุมชนต่อการรองรับการ
ท่องเท่ียวบ้านวุ้งกะสัง (งานวิจัยร่วม) 

56774 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

รวม 1,106,195 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

จ านวนเงิน  ภายใน  ภายนอก  รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น    

1.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 597,123 926,130 1,523,253 

2.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,106,195 522,260 1,628,455 

รวม 1,703,318 1,448,390 3,151,708 

จ านวนงบประมาณภายในและภายนอก ทั้งสิ้น   3,151,708 

 
การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 60,000  บาท 
 

204,105.29  บาท/คน 
 

5 คะแนน  1. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
60,000  บาท 

2. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 25,000 บาท 
 

18,277.32  บาท/คน 
 

3.66 คะแนน  2. มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
25,000 บาท  

  
5+3.66/2 =8.66/2 

4.33 คะแนน 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  60,000  บาท 
 

 
217,607.57 บาท/คน 

 

5 คะแนน  

 2. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 25,000 บาท 

23,098.65 บาท/คน 
 

4.62 คะแนน  

  
 5+4.62/2 =9.62/2 

4.81 คะแนน 
 
 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

ผู้ก ากับดูแล  
ตัวบ่งชี้ :  

ดร.พิษณุ     
บุญนิยม 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการด าเนินงาน:  

ดร.พิษณุ บุญนิยม 
อ.สุทธีรา  ค าบุญเรือง 
อ.อิสราพร อ่อนบุญ 
อาจารย์ปาริชาติ สายจันดี 

โทรศัพท์ : 081-7809692 โทรศัพท์ : 099-3721798 
E-mail : b_phitsanu@outlook.com E-mail : IS-MK@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย (สกอ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ้าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

 1. ค้านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้า และนักวิจัย
ตามสูตร 
 
 
 
     

 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค้านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

  

   

 

  รายละเอียดการค านวณ ดังตาราง 

กลุ่มสาขาวิชา 
ร้อยละ = 

 

คะแนน  = 

 
1. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 
 
 

=  
1.8

7
 x100  

=  25.71 
 

 

= 
25.71

30
 x 5 

=  4.29 คะแนน 

2. มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 
  

=  
7.40

78.50
  x100  

=  9.43 
 

= 
9.43  

20
 x 5 

=  2.36 คะแนน 

 

คะแนนเฉลี่ย เต็ม 
5 คะแนน  

  = 6.65/2 
= 3.33  คะแนน 

หลักฐาน   จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 85.50 คน 

มส.2.3-0-1 ตารางสรุปจ้านวนการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการของคณาจารย์คณะมนุษย์ฯ ประจ้าป ีพ.ศ.2559  ดังนี   
 

 

ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย 

จ้านวนอาจารย์ประจ้าและนักวิจัยทั งหมด 
X 100 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัยที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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สรุปจ านวนการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ 

ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 

จ้านวนผลงาน/ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

1. อ.วัลลภ ทองอ่อน การเพ่ิมผลผลิตมันส้าปะหลงัโดยการ
สังเคราะห์องคค์วามรู้จากการวิจัย สื่อสาร
ชุมชนและการประยุกต์ใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศในจังหวัดก้าแพงเพชร. 

วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 
4(1), 129-143 (มกราคม - เมษายน 
2559) 

0.80 

2. อ.สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ
สนับสนุนการด้าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดก้าแพงเพชร 

วารสารพิกุล 14 (1), 105-140. 2559. 0.40 

3. อ.สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง การศึกษารปูแบบ การกระจายตัว และ
ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพ่ือสร้างแนว
ทางการจัดการไฟในพื นที่เกษตร กรรม 
โดยใช้ภูมิสารสนเทศ 

วารสารพิกุล 14 (2), 47-70. 
2559.  

0.40 

4.อ.สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง การวิเคราะห์บริบทเชงิพื นที่ของพื นที่น ้า
ท่วมและน ้าท่วมซ ้า ลุ่มน ้าคลองสวนหมาก 
จังหวัดก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก้าแพงเพชร ครั งที่ 3 (21-22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559) 

0.20 

รวมค่าน้ าหนัก 1.80 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
1.ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ Project based Learning, English 

Speaking Motivation, and English 
Speaking Skill 

Proceedings of The 1st international 
conference on Language 
development t: learing, teaching, 
researching, and testing at Ton Duc 
Thang University, Hochiminh City, 
Vietnam 17-19 June 2016  

0.40 

2. อ.ภูริณัฐร์  โชติวรรณ  
 

การทอเสื่อกกกับ “ทุน” ของชุมชนบาง
สระเก้าในจังหวัดจันทบุรี 

สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (กันยายน-
ธันวาคม 2559)  
 

0.80 

3. อ.ภูริณัฐร์  โชติวรรณ 
 

Shifting “Reproductive Work” to 
the Public: “Nakorn Chum Retro-
Market” and “Traditional Foods” 
Selling as Space of Aging Women in 
Kamphaeng Phet Province, 
Thailand 
 

Conference Proceedings of KANITA 
Postgraduate International 
Conference on Gender Studies 
(KPICGS) 2016 on 16-17 November 
2559 at Penang, Malaysia. 

0.40 
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จ้านวนผลงาน/ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

4. อ.ภูริณัฐร์   โชติวรรณ 
 

ปัจจัยทางวัฒนธรรมต่อการอพยพย้ายถ่ิน
ของแรงงาน 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั งที่ 3/ 22 ธันวาคม 2559 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎก้าแพงเพชร 
 

0.20 

5.อ.อิสสราพร อ่อนบุญและ
คณะ 
 

“ทุน” ของผู้ผลิตพระเครื่องในเมือง
ก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั งที่3 วันที่22 ธันวาคม 
2559 ณ อาคารทีปังกรรศัมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 

0.20 

6.อ.อิสสราพร อ่อนบุญ  หน้าท่ีทางสังคมของ “พระเครื่อง” :
กรณีศึกษาจงัหวัดก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั งที่3 วันที่22 ธันวาคม 
2559 ณ อาคารทีปังกรรศัมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 

0.20 

7.อ.อิสสราพร อ่อนบุญ  การสร้างระบบการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุสู่การจัดสวัสดิการสังคมใน
ประชาคมอาเซียน 

สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) 

0.60 

8.อ.ธวชินี  ลาลินและคณะ 
 

ผู้หญิงสูงวัยกับ “อาหารโบราณ” ในตลาด
ย้อนยุคนครชุม จังหวัดก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั งที่ 3/ 22 ธันวาคม 2559 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฎก้าแพงเพชร 

0.20 

9.อ.ดร.รัษฎากร วินิจกุล “เศรษฐศาสตร์การเมือง: การพัฒนา
นโยบายสาธารณะเชิงบูรณาการ” 

รายงานสืบเน่ืองจากประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั งที่ 3/ 22 ธ.ค. 59/ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎก้าแพงเพชร                                              

0.20 

10. ปัทมาวดี ไฮด์ซีค, 
อ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม 

แนวทางพัฒนาการบริหารเวลาของ
ผู้บริหารเทศบาลในจังหวัดก้าแพงเพชร 

วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที ่14 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม- ธันวาคม 2559                                           

0.40 

11.อ.ดร.พิษณุ บุญนิยม  รูปแบบการน้าแผนชุมชนสู่แผนพัฒนา
สามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จังหวัดก้าแพงเพชร 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที ่
11 ฉบับที่ 31 มกราคม – เมษายน 2559  

0.80 

12.อ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ การเปลี่ยนผ่านระบบการสื่อสารทีส่ะท้อน
แนวคิดนโยบายสาธารณะของรัฐ 

วารสารพิกุล ปีที ่4 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2559                              

0.40 

13. รศ.มัย ตะติยะ  ทัศนศึกษาดูงานไซ่ง่อน อารยะธรรม 
ความแตกต่างเวียดนาม 

วารสารพิกุล ปีที ่4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2559                              

0.40 

14. รศ.อรุณลักษณ ์
   รัตนพันธ์ุ 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส้านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร. 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก้าแพงเพชร ครั งที่ 3 (ฉบับที่ 2). (หน้า 
198-206). ก้าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร. 

0.20 
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จ้านวนผลงาน/ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

15. ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส้านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร. 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก้าแพงเพชร ครั งที่ 3 (ฉบับที่ 2). (หน้า 
198-206). ก้าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร. 

0.20 

16. รศ.ดร.ศรัณย์  วงศค์้าจันทร ์ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตาม
ระเบียบบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ.แม่สอด จ.ตาก 

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(สทมส.) ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2559 

0.80 

17. รศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเยาวชน โดยชุมนในจังหวัด
ก้าแพงเพชร 

สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(สทมส.) ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2559 

0.60 

18. ดร.รัษฎากร  วินิจกุล การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิง
พัฒนาความคิดทางสังคม 

รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั งที่ 8 

0.20 

19. อ.อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ 
สิงหรา 

Satisfation toward using SPEEXX 
Multimedia Computer Program of 
Students at Kampheang Phet 
Rajabhat University 

Proceeding of 4th Rajabhat 
University National and 
International Research and 
Acsdemic Conference 2016 
(RUNIRAC2016) 

0.20 

รวมค่าน้ าหนัก 7.40 
 

รวมค่าน้ าหนักทั้งหมด 
1.80+7.40 

= 9.20 
  

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุ
เป้าหมาย 
(✓,✕) 

เป้าหมาย 

ปีถัดไป 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 30) 

 

ร้อยละ 25.71 4.29  คะแนน ✓ 1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 30) 
 

สาขาวิชา มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร(์ร้อยละ 10) 

ร้อยละ 9.43 2.36 คะแนน ✓ 2. สาขาวิชา มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 20) 

   
รวม 

ร้อยละ  
(4.29+2.36)/2 

= 3.33 
 
 

 
3.33 คะแนน 

✓  
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนนิงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลเุป้าหมาย(✓,✕) 

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 (ร้อยละ 30) 

ร้อยละ 25.71 4.29  คะแนน ✓ 

2. สาขาวิชา มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  
(ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 9.43 2.36  คะแนน ✓ 

รวม 

ร้อยละ  
(4.29+2.36)/2 

= 3.33 

3.33 คะแนน ✓ 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 

ผูก้ ากบัดแูล   
ตัวบ่งชี้ : 

ดร.พิษณุ     บุญนิยม  ผู้จัดเกบ็
รวบรวมข้อมูล 
/รายงานผลการ
ด าเนนิงาน:  

ดร.พิษณุ บุญนิยม 
อาจารย์ปาริชาติ สายจันดี 

โทรศพัท์ : 081-7809692 โทรศพัท์ : 080-6851058 

E-mail : b_phitsanu@outlook.com E-mail :  
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:b_phitsanu@outlook.com
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ารประเมนิ เกณฑก์ารประเมนิ          

                   โดยการแปลงค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงาน

ทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวจัิยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์

แบง่กลุม่ตามสาขาวชิาดังนี้        

 1. เกณฑเ์ฉพาะคณะ กลุม่ ข และ ค2      

                   กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

                   รอ้ยละของผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานทางวชิาการของ

อาจารยป์ระจ าและนักวจัิยทีก่ าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้

ไป   

                   กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                    

                   รอ้ยละของผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานทางวชิาการของ

อาจารยป์ระจ าและนักวจัิยทีก่ าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

                   กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์        

                   รอ้ยละของผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานทางวชิาการของ

อาจารยป์ระจ าและนักวจัิยทีก่ าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 

2. เกณฑเ์ฉพาะคณะกลุม่ ค1 และ ง         

                   กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  

                   รอ้ยละของผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานทางวชิาการของ

อาจารยป์ระจ าและนักวจัิยทีก่ าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป  

                   กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                    

                   รอ้ยละของผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานทางวชิาการของ

อาจารยป์ระจ าและนักวจัิยทีก่ าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

                   กลุม่สาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์        

                   รอ้ยละของผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานทางวชิาการของ

อาจารยป์ระจ าและนักวจัิยทีก่ าหนดไวเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 



110 
 

 

1.   ค านวณจ านวนเงนิสนับสนุนงานวจัิยหรอืงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวจัิย

ต า ม สู ต ร 

     และนักวจัิย 

                              ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและ

นั ก วิ จั ย 

                                       --------------------------------------------------------   x 100 

                                      จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจัิยทัง้หมด 

2.   แปลงคา่รอ้ยละทีค่ านวนไดใ้นขอ้ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

                        รอ้ยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวชิาการของ

อาจา รย์ป ร ะ จ า แล ะ นั ก วิ จั ย                                     

 คะแนนทีไ่ด ้ =   -----------------------------------------------------------------

--------------  x 5 

                       รอ้ยละของผลรวมถว่งน ้าหนักของผลงานทางวชิาการของ

อาจารยป์ระจ าและนักวจัิยทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5      
 

  

หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐาน เชงิปริมาณ 

 

ผลการค านวณ   

  

ข้อมูลพื้นฐาน  
ผลรวม

จาก

หลกัสูตร 

จ านวน

ยืนยนั

ของคณะ 

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีป่ฏบิตังิำนจรงิ (ไม่นับรวมผูล้ำศกึษำต่อ)  77.5 77.5  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 7.0 7.0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  70.5 70.5  

จ ำนวนนักวจิยัประจ ำทีป่ฏบิตังิำนจรงิ (ไม่นับรวมผูล้ำศกึษำต่อ)  77.5 77.5  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 7.0 7.0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  70.5 70.5  

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=156
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=157
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=158
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=159
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=160
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=161
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=162
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=163
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จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีล่ำศกึษำต่อ  8.0 8.0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  8.0 8.0  

จ ำนวนนักวจิยัประจ ำทีล่ำศกึษำต่อ  8.0 8.0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี - -  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  - -  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  8.0 8.0  

บทควำมวจิยัหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

บทควำมวจิยัหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำรระดบันำนำชำติ หรอื

ในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำตทิีไ่ม่อยู่ในฐำนขอ้มลู ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำว่ำ

ดว้ย หลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรบักำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนั

น ำเสนอสภำสถำบนัอนุมตัแิละจดัท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วนั

นับแต่วนัทีอ่อกประกำศ  

0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

ผลงำนทีไ่ดร้บักำรจดอนุสทิธบิตัร  0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=612
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=613
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=614
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=615
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=616
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=617
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=618
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=619
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=812
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=878
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=879
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=880
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=813
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=813
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=813
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=813
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=813
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=881
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=882
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=883
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=814
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=884
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=885
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---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

บทควำมวจิยัหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2  0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

บทควำมวจิยัหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรระดบันำนำชำตทิีไ่ม่อยู่ในฐำนขอ้มลู 

ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำว่ำด้วย หลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำร

ส ำหรบักำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบนัอนุมตัแิละจดัท ำเป็นประกำศให้

ทรำบเป็นกำรทัว่ไป และแจง้ให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกำศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s 

list) หรอืตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 

0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

บทควำมวจิยัหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรทำงวชิำกำรระดบันำนำชำตทิีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู

ระดบันำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำวำรสำร

ทำงวชิำกำรส ำหรบักำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556  

0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

ผลงำนไดร้บักำรจดสทิธบิตัร  0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

ผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคมทีไ่ดร้บักำรประเมนิผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแล้ว  0  

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=886
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=815
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=887
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=888
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=889
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=816
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=816
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=816
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=816
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=816
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=890
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=891
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=892
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=817
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=817
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=817
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=893
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=894
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=895
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=818
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=896
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=897
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=898
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=819
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---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

ผลงำนวจิยัทีห่น่วยงำนหรอืองคก์รระดบัชำตวิ่ำจำ้งใหด้ ำเนินกำร  0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

ผลงำนคน้พบพนัธุ์พชื พนัธุ์สตัว ์ทีค่น้พบใหม่และไดร้บักำรจดทะเบียน  0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีไ่ดร้บักำรประเมนิผ่ำนเกณฑก์ำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้  0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีผ่่ำนกำรพจิำรณำตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร แต่ไม่ไดน้ ำมำขอรบั

กำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร  

0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

งำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรอืผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online 0  

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=899
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=900
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=901
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=820
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=902
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=903
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=904
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=821
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=905
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=906
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=907
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=822
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=908
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=909
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=910
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=823
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=823
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=911
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=912
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=913
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=825
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---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนั  0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัชำต  ิ 0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัภูมภิำคอำเซยีน  0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำติ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย  ี 0.00  

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=914
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=915
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=916
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=826
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=917
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=918
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=919
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=827
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=920
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=921
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=922
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=828
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=923
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=924
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=925
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=829
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=926
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=927
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=928
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=830
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=930
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---กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  0  

---กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร์  0  

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=931
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=932
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการบริการ
วิชาการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและก าหนดตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

    คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ มี
กระบวนการจัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้ด้เนิน
โครงการริการวิชาการในปีการศึกษา 2559 
ดังต่อไปนี้ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (มส.3.1-1-1) 

2. ส ารวจความต้องการการรับบริการทาง
วิชาการ โดยส านักบริการวิชาการและจัดหา
รายได้  เป็น ผู้ส ารวจจากบุคลากรในพื้น ท่ี
เป้าหมาย ได้แก่ พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหลวง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ทางอบต.หนองหลวง ต้องการให้คณะด าเนิน
โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับความรู้ด้านธรร
มาภิบาลส ารวจความต้องการการรับบริการทาง
วิชาการ ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ทาง
อบต.หนองหลวง ต้องการให้คณะด าเนิน
โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับความรู้ด้านงาน
ยุ ติ ธ ร ร ม ชุ ม ช น  แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ (มส.3.1-1-2) 

3. น าผลการส ารวจท่ีได้มาวางแผนในการ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นท่ีเป้าหมาย 

4. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี 
งบประมาณ พ .ศ .  2560  (ด า เนิ นการ ปี
การ ศึกษา 2559) โดยก าหนดตัวบ่ง ช้ีวัด

มส.3.1-1-1 ค าส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ท่ี 
049/2559 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

มส.3.1-1-2 รายงานการ
ประชุมสรุปความ
ต้องการรับบริการ
วิชาการ โดยส านัก
บริการวิชาการและ
จัดหารายได้ 

มส.3.1-1-3แผนบริการ
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ปีการศึกษา 2559) 

มส.3.1-1-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 
7/2559 เมื่อวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2559 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมท่ีจะด าเนินการในปีการศึกษา 
2559 (มส.3.1-1-3) 

5. น าเสนอแผนบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .  2560  ( ด า เนิ นก ารปี
การศึกษา 2559) แก่กรรมการประจ าคณะใน
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อ
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(มส.3.1-1-4) 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ในก าร ด า เนิ น โ ค ร ง ก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดย
ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน/โครงการบริการวิชาการ 
และแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ด าเนินการปีการศึกษา 2559) ว่า
โครงการท่ีด าเนินการนั้นจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อ 
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคมได้อย่างไรบ้าง (มส.
3.1-2-1 มส.3.1-2-2 และ มส.3.1-2-3) 

มส.3.1-2-1แผนปฏิบัติ
งาน/โครงการบรกิาร
วิชาการ 

มส.3.1-2-2 แผนบริการ
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ปีการศึกษา 
2559) (เอกสาร
เดียวกับ มส.3.1-1-3) 

มส.3.1-2-3รายงานสรุป
โครงการบริการวิชาการ 
ซึ่งด าเนินการในปี
การศึกษา 2559 

 3 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการท่ีบริการแบบ
ให้เปล่า 

    โครงการบริการวิชาการท่ีคณะจัดขึ้นตาม
แผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (ด าเนินการปีการศึกษา 2559) มีท้ังส้ิน 
16 โครงการ โดยทุกโครงการเป็นการบริการ
วิชาการแบบให้เปล่าและบรรจุอยู่ในแผนบริการ
วิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (มส.
3.1-3-1) ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อโครงการ 

1 นิทรรศการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2 โครงการ “การส่งเสริมการพัฒนา  การ
บริหารจัดการ  งานยุติธรรมชุมชน”  และ

มส.3.1-3-1 รายงานสรุป
โครงการบริการวิชาการ 
ท่ีด าเนินการในปี
การศึกษา 2559   

    และรายละเอียด
โครงการบริการวิชาการ
ท่ีด าเนินการในปี
การศึกษา 2559   
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

โครงการ  “ค่ายส่งเสริมทักษะด้านภาษา  
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ AEC”   

3 การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายส าหรับ
ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถ่ิน 
(คุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) 

5 ปลูกฝังความเป็นพลเมืองด้วยจิตสาธารณะ
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

6 แข่งขันตอบปัญหารัฐประศาสนศาสตร์  
7 ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชนและท้องถ่ิน 
8 สัมมนาประเด็น “ราชานักพัฒนา: ศาสตร์

พระราชากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค 
Thaiiland 4.0” 

9 เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน 
10 บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร ์
11 การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือพัฒนา

ท้องถ่ินและสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ชุมชน 

12 ศิลปะสัญจร 
13 ดนตรีไทย-สากล สู่ชุมชน 
14 การพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือ

แก้ปัญหาท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม 
15 แข่งขันทักษะภาษาจีน 
16 พัฒนาต าบลต้นแบบด้านการจัดการตนเอง

ผ่านการจัดท าธรรมนูญต าบล ต าบลหนอง
หลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร  

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ1และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

คณะมีการประเมินความส าเร็จของการบริการ
วิชาการแก่สังคม ดังต่อไปนี้ 
      1 .  จากการประ เมินความส า เร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมท่ีจัดขึ้นในปีการศึกษา 2559 พบว่า บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท้ัง 16 โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 100  
       นอกจากนี้ ไ ด้ มี ข้ อ เ สนอแนะในการ
พัฒนาการจัดโครงการครั้งต่อไป เช่น หากเป็น
กิจกรรมเข้าค่ายหรืออบรม ควรเพิ่มระยะเวลา

มส.3.1-4-1 รายงานสรุป
โครงการบริการวิชาการ 
ท่ีด าเนินการในปี
การศึกษา 2559   

    และรายละเอียด
โครงการบริการวิชาการ
ท่ีด าเนินการในปี
การศึกษา 2559  
(เอกสารเดียวกับ มส.
3.1-3-1) 
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การจัดกิจกรรมถาม-ตอบให้มากขึ้น และเพิ่ม
กิจกรรมนันทนาการเข้ามาช่วย นอกจากนี้มี
ความเห็นว่า สถานท่ีในการจัดกิจกรรมไม่
เพียงพอและอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงมีน้อย 
(โครงการบริการวิชาการนอกพื้นท่ี) (มส.3.1-4-
1 และ มส.3.1-4-2) 

2. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของ
แผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ปีการศึกษา 2559) โดยพบว่า คณะมีตัว
บ่งช้ีท่ีต้องด าเนินการท้ังหมด 2 ตัวช้ีวัด ซึ่งคณะ
ได้ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ท้ัง2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จสร้าง
เครือข่ายการบริการ
วิชาการโดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 4-5 ข้อ  6 ข้อ 
 

 

ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 ข้อ 3 ข้อ    

 
        คณะได้น าเสนอผลการประเมินข้างต้นแก่
กรรมการประจ าคณะ  ในการประชุมครั้ง ท่ี 
3/2560 เพื่ อพิ จ ารณาและ ให้ ข้ อ เ สนอซึ่ ง
คณะกรรมการประจ าคณะมีข้อเสนอแนะ ว่า ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาลัย
กลุ่มราชภัฏท่ีเน้นด้านการบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่น ดังนั้น ด้วยศาสตร์ท่ีคณะมีหลากหลาย 
คณะควรก าหนดชุมชนเป้าหมายเพิ่มเติมเพื่อ
ขยายพื้นท่ีการให้บริการวิชาการ ท่ีเอื้อให้ทุก
ศาสตร์ได้ลงไปให้บริการวิชาการพร้อมกัน และ
ควรหาเครือข่ายเพิ่มเติม เช่น หน่วยงานภาครัฐ 
ส านักงานพัฒนาสังคม วัฒนธรรมจังหวัดเพื่อ
บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นร่วมกันเพื่อให้โครงการ

มส.3.1-4-2 รายงานการ
ประเมินผลแผนบริการ
วิชาการประจ าปี  

มส.3.1-4-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งท่ี 
3/2560 วันท่ี 21 
กรกฎาคม 2560 
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ท่ีคณะท าเกิดผลกระทบท่ีมีคุณค่าในวงกว้าง 
(มส.3.1-4-1) 
 

 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 
มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

  คณะจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
โดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของการ
ด าเนินโครงการแต่ละโครงการข้างต้น และผล
การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผน
รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
คณะ มาร่วมกันพิจารณาปรับปรุงในการจัดท า
ร่างแผนบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง
ใช้การด าเนินงานในปีการศึกษา 2560  
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ กลยุทธ ตัวชี้วัด 

สร้างและ
พัฒนา
เครือข่ายทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.คณะมี
เครือข่าย
บริการวิชาการ
และแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 สร้าง
เครือข่ายการ
บริการวิชาการ
โดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
 
 

1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จ
สร้างเครือข่าย
การบริการ
วิชาการโดย
บูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
 
 
 

2. ชุมชน
ท้องถิ่นอยู่ดีมี
สุข เข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได้ 

2.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.1ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มส.3.1-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ  

มส.3.1-6-1ร่างแผนบริการ
วิชาปีงบประมาณ 2561 
(ปีการศึกษา 2560) 
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เป็น 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
เป้าประสงค์ กลยุทธ ตัวชี้วัด 

สร้างและ
พัฒนา
เครือข่ายทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.คณะมี
เครือข่าย
บริการวิชาการ
และแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 สร้าง
เครือข่ายการ
บริการวิชาการ
โดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จ
สร้างเครือข่าย
การบริการ
วิชาการโดย
บูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
1.1.2 จ านวน
เครือข่ายการ
บริการวิชาการ
โดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

2. ชุมชน
ท้องถิ่นอยู่ดีมี
สุข เข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได้ 

2.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ชุมชนตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.1ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ชุมชนตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

(มส.3.1-5-1) 
 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 

  ในปีการศึกษา 2559 คณะมีส่วนร่วมในการ
บริ การวิ ชาการแก่ สังคมในระดับสถาบัน 
ดังต่อไปนี้ 

1. บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย (มส.3.1-6-1) 

 2. บุคลากรของคณะเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นวิทยากรรับเชิญจาก
หน่วยงานภายนอก (มส.3.1-6-2) 

3. คณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการ
จัดโครงการบริการวิชาการ ดังนี้ (มส.3.1-6-3) 

  3.1 โครงการ  ราชภัฏก าแพง เพชร
วิชาการ ครั้งท่ี 13 ประจ าปีการศึกษา 2559 
“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” ขึ้น 
ระหว่างวันท่ี 20 - 22 มกราคม พ.ศ. โดยคณะ

มส.3.1-6-1 ค าส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แต่งต้ัง
บุคลากรของคณะเป็น
กรรมการด าเนินงาน
ด้านบริการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย 

มส.3.1-6-2 แฟ้มรวบรวม
ข้อมูลการได้รับเชิญให้
เป็นวิทยากร 

มส.3.1-6-3 สรุปผลการ
ด าเนินงานนิทรรศการ
วิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
         3.1.1 การจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการ 
จ านวน 2 กิจกรรม          

ที่ โปรแกรมวิชา หัวข้อ 

1 การพัฒนา
สังคม 

สัมมนาประเด็น “ราชา
นักพัฒนา: ศาสตร์พระราชา
กับการพัฒนาประเทศไทยใน
ยุค Thaiiland 4.0” 

2 นิติศาสตร์ สัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย  
เรื่อง “คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

 
         3.1.2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
จ านวน 5กิจกรรม  
ที่ โปรแกรมวิชา หัวข้อการแข่งขัน 

 
1 นิติศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหา

กฎหมายระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

2 ภาษาจีน แข่งขันทักษะภาษจีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย 

3 รัฐประศาสน
ศาสตร ์

การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

4 ภาษาไทย ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายในหัวข้อ “ ธ สถติ
ในใจไทยนิรันดร์” 

5 ดนตรีศึกษา การประกวดวงดนตรีแจ๊ส 
ประเภท Fusion Jazz 
Thailand University Music 
Award 2017 

         3.2 จัดโครงการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยลงนามความ
ร่วมมือการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน โดย 
             3.2.1 ส านักงานบริการวิชาการและ
จัดหารายได้ส ารวจปัญหาและความต้องการใน
การรับบริการวิชาการ ของประชาชนในพื้นท่ี 

มส.3.1-6-4 รายงานสรุป
โครงการ “การส่งเสริม
การพัฒนา   

    การบริหารจัดการ  
งานยุติธรรมชุมชน” 
และ  โครงการ “ค่าย
ส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษา  เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับ 
AEC”  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

             3 . 2 . 2  คณะวา ง แผน เพื่ อ จั ดท า
โครงการรองรับ 
             3.3.3 คณะจัดโครงการ “การส่งเสริม
การพัฒนา  การบริหารจัดการ  งานยุติธรรม
ชุมชน”และ  โครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษา  เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC”  
ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หลวง  ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ  
จังหวัดก าแพงเพชร วันจันทร์ ท่ี 3 เมษายน  
2560  และ  วันอังคารท่ี  4 เมษายน 2560  
(มส.3.1-6-4) 

 
การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวพัจนภา   เพชรรัตน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /     นางสาวชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ 

รายงานผลการด าเนินงาน :  นางสาวนิฐิณี  ทองแท้                                     
โทรศัพท์ : 089-4882081 โทรศัพท์ :086-9201508 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail : charisa001 @hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีหลักสูตรท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นที่หลากหลาย 
           คณะมุบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญครอบคลุมการให้บริการวิชาในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

mailto:phatchanapha@gmail.com
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรมีหน่วยงานเฉพาะท่ีผลักดันให้เกิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน ์
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6-7ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. คณบดีมอบหมายงานให้รองคณบดี
ฝ่ า ยกิ จ ก า ร นั ก ศึ กษ าและ ศิลป ะแ ละ
วัฒนธรรมเป็นผู้ก ากับดูแลงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับคณะ 
ประจ าปี ก า ร ศึกษ า2559 โ ดย ตั วแทน
โปรแกรมวิชาเข้าร่วมเป็นกรรมการวางแผน
และด าเนินกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2558 
(มส.4.1-1-1 และมส.4.1-1-2) 

มส.4.1-1-1 ค าส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ท่ี 
038/2559 

   เรื่อง แต่งต้ังบุคลากร
ปฏิบัติงานในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

มส.4.1-1-2 ค าส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ท่ี 050/2559 
เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

จัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2559 
เพื่ อ จั ดท า แผน ท า นุ บ า รุ ง ศิ ลป ะแ ละ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ปี
การศึกษา 2559) โดยการด าเนินงานท านุ
บ ารุ ง ศิลปะและวัฒนธร รม มี ตั ว ช้ี วั ด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
จ า น ว น  3  ตั ว ช้ี วั ด  โ ด ย น า เ ส น อ
คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันท่ี 11 

มส.4.1-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมครั้งท่ี 1/2559 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 
2559 

มส. 4.1-2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งท่ี 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติ (มส.
4.1-2-1,มส.4.1-2-2) 

ใ น ก า ร น า แ ผ น ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ  
คณะกรรมการได้จัดท าโครงการเพื่อเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการ/
กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนท่ีระบุไว้ โดยในปี
การศึกษา 2559 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังหมด 12 
โครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งเป็น 

1. โครงการ/กิจกรรมท่ีจัดโดยงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะจ านวน 2
โครงการ/กิจกรรม 

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีจัดโดยโปรแกรมวิชา
และกลุ่มวิชาจ านวน 10 โครงการ 

และมีการด าเนินการแล้วเสร็จท้ัง 12 
โครงการ (มส.4.1-2-3 ถึง มส.4.1-2-5 )  

7/2559 วันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2559  

มส.4.1-2-3 แผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 
2559) 

มส.4.1-2-4 แผนปฏิบัติงาน/
โครงการเกี่ยวกับศิลปะ
และวัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ 2560 

มส.4.1-2-5 ภาพถ่าย
กิจกรรมส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะและหลักสูตร 

 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คณะมีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังนี้ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่ อ
ก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมด าเนินการติดตามการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผน 

3. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  จั ดท ารายงานการ
ประเมินผลแผนการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และผลการด าเนิน
โครงการตามท่ีระบุไว้ในแผนท้ัง 12 
โครงการ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2560 เมื่อวันศุกร์ท่ี 21 กรกฎาคม 

มส.4.1-3-1 รายงานผลการ
ประเมินผลแผนการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

มส.4.1-3-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ครั้งท่ี 
3/2560 วันท่ี 21 
กรกฎาคม 2560 



 120  

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

2560  โดยได้ด าเนินการบรรลุตาม
แผนท้ัง 3 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
100  และมีการด าเนินโครงการเสร็จ
ส้ินแล้วจ านวน 12 โครงการ (มส.
4.1-3-1) 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี
ท่ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ี
ร ะบุ ใ นแผน ด้านท านุบ า รุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ปีการศึกษา 2559) มีผลดังนี้ (มส.4.1-4-1) 

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อาทิเช่น โครงการท่ีด าเนินงานโดย
งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ 
ได้แก่ (มส.4.1-4-2) 

1. นิทรรศการวิชาการ “มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่น” และ
ส่ ง เสริ มสนั บสนุ น ศิ ลปวัฒนธรรมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน การบรรล ุ
เป้าหมาย 

1 . เ พื่ อ ใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า 
บุ ค ล า ก ร 
ชุ ม ช น แ ล ะ
ท้ อ ง ถิ่ น  ไ ด้
ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมไทย 

1.จ านวน
หน่วยงาน/    
องค์กร
ภายนอกทั้ง
ภายใน 
ประเทศและ
ต่างประเทศที่
คณะมีความ
ร่วมมือด้าน
ศิลป 
วัฒนธรรม 

3 8  

2. เพื่ อสร้ า ง
เ ค รื อ ข่ า ย
ความร่วมมือ
ทางวิชาการ
แ ล ะ ศิ ล ป 
วัฒนธรรมทั้ง
ใ น แ ล ะ ต่ า ง 
ประเทศ 

2.ระดบั
ความส าเร็จ 
ข อ ง ร ะ บ บ
และกลไก 
การท านุบ ารุง  
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

4 ข้อ 5 ข้อ  

3.จ านวน
แหล่งเรียนรู้ 
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

4 4  

มส.4.1-4-1 รายงานการ
ประเมินผลแผนการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปี
การศึกษา 2559) (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-3-1)  

มส.4.1-4-2 สรุปผลการ
ด าเนินโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจ าปกีารศึกษา 2559 
และภาพถ่ายกิจกรรม 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1) นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนได้รับความรู้  
และประสบการณ์จากกิจกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรมตามศาสตร์ของแต่ละโปรแกรมวิชา 

2) นักศึกษาเกิดความตระหนักถึ ง
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

3) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

2. โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1) นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบ
นอบและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ท่ีได้
ประสิทธิประสาทวิชาความรู ้

2) นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3) นักศึกษาได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู-อาจารย์และศิษย์ ตลอดจนได้
สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 

4) ท าให้นักศึกษาได้แสดงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดท าพานไหว้ครู 

3. กิ จก ร รมท าบุ ญขึ้ น ปี ใหม่ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /กิจกรรม
สงกรานต์ 

นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย 

ซึ่งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม น าผลดังกล่าวจัดท ารายงานการ
ประเมินผลแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ในการ
ประชุมครั้ ง ท่ี  1/2560 เมื่ อวันศุกร์ ท่ี  21 
กรกฎาคม 2560  โดยได้ด าเนินการบรรลุตาม
แผนท้ัง 3 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100  โดย
คณะกรรมการประจ าคณะมีข้อเสนอแนะว่า 
คณะจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะท่ีผลักดันให้เกิด
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การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยหาวิธีการเก็บรวม
รวมข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาไว้ท่ีคณะ หรือเข้าไปช่วย
ท้องถิ่ น จัดการรวบรวมความรู้ ให้ เป็น
รูปธรรม เช่น สร้างแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติม
ภายในคณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ท่ีสามารถ
สืบค้นได้ง่าย หรือ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
สร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้สามารถ
อัพเดทความเคล่ือนไหวหรือข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ตลอดเวลา  และควรจัดกิจกรรมการยก
ย่องชมเชยชมโปรแกรม/บุคลากรท่ีมีการบูร
ณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
หรือนักศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้สร้างขวัญ
และก าลังใจในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิ ลป ะ แ ละ วั ฒ น ธ ร ร ม โ ดย น า ผ ลก า ร
ประเมินผลการประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่ ง ช้ี ข อ ง แ ผน แ ละ ข้ อ เ สน อ แ น ะ จ า ก
คณะกรรมการประจ าคณะท่ีว่า คณะควร
ด าเนินการ จัดต้ังหน่วยงานเฉพาะท่ีผลักดัน
ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ส ร้ า ง แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
หาวิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลความรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาไว้ท่ี
คณะ หรือเข้าไปช่วยท้องถิ่นจัดการรวบรวม
ความรู้ ให้ เป็นรูปธรรม เช่น สร้างแหล่ง
เรียนรู้ เพิ่มเติมภายในคณะเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว  ท่ีสามารถสืบ ค้นไ ด้ง่ าย หรื อ 
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นสร้างแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ให้สามารถอัพเดทความเคล่ือนไหว
หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา  และควร
จัดกิจกรรมการยกย่องชมเชยชมโปรแกรม/
บุคลากรท่ีมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ

มส.4.1-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 24 
กรกฎาคม 2560 

มส.4.1-5-2 ร่างแผนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ปีการศึกษา 2560) 
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การเรียนการสอนหรือนักศึกษาท่ีมีผลงาน
ดีเด่นด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อให้สร้างขวัญและก าลังใจในการสืบสาน
และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมมาร่วมกัน
พิจารณาปรับปรุงแผนการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (ปีการศึกษา 2560) (มส.4.1-5-1
และมส.4.1-5-2) 

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน ดังต่อไปนี้ 
    1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ังระดับคณะ
โปรแกรมวิชา ได้แก่ นิทรรศการวิชาการ 
กิจกรรม วันไหว้ครู กิจกรรมท าบุญขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมนิทรรศการโครงการศิลปนิพนธ์ของ
นักศึกษา และนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน
ศิลปกรรมอื่นๆ โดยโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ด้านภาษาไทย  
     2.จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยกลุ่มวิชา
นาฏศิลป์และการละคร ดังต่อไปนี้  
       2 . 1  จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรมใน งานสารทไทยกล้วยไข่
และของดีเมืองก าแพง ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ระหว่างวันท่ี 1-3 และ 6 ต.ค.2559  ณ เวที
กลางหน้า ท่ีว่ าการอ า เภอ เมือง จังหวั ด
ก าแพงเพชร 
       2 . 2 กิ จ ก ร ร ม ร า ลึ ก ถึ ง พ ร ะ ม ห า
กรุณา ธิ คุณของ พระบ าทสม เ ด็ จพร ะ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ภายใต้ช่ือ “9 บทเพลง 
599 บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” เมื่อวันท่ี 
19 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาชากังราว 
(ริมปิง) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

มส.4.1-6-1 ภาพถ่าย
กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมท้ัง
ระดับคณะและโปรแกรม
วิชา 

มส .4.1-6-2 ภาพถ่ายห้อง
น า ฏ ศิ ล ป์  แ ล ะ ห้ อ ง
แสดงผลงานของนักศึกษา 
(HUSO SHOP) 

มส .4.1-6-3 เว็ บ ไซ ต์คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์        

     http:// 202.29.15.30/  
มส .  4 . 1 - 6 -4 Facebook 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ม ส . 4.1-6-5 ภ า พ ถ่ า ย
กิ จ ก ร ร ม เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรม 



 124  

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

     2.3 งานการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์
น า น า ช า ติ  ค รั้ ง ท่ี  7  ใ น ง าน ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชรวิชาการครั้ ง ท่ี 13“ศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่าง
วันท่ี 20. – 21 มกราคม 2560 ณ เวทีกลาง 
หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
     2.4 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งท่ี 
16 “สานศิลป์ ถิ่นสองแคว” ระหว่างวันท่ี    
1-3 กุมภาพันธ์  2560 ณ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
    2.5 งานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง 
และงานกาชาดจังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี 
2560 เมื่อวันท่ี 11-13 กุมภาพันธ์ 2560     
ณ เวทีกลางหน้าท่ีว่าการอ าเภอ จังหวัด
ก าแพงเพชร 
     2.6งานเทศกาลหุ่นโลก กาญจนบุรี  
ระหว่างวันท่ี 20-26 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ กองถ่ายต านานสมเด็จพระนเรศวร 
จังหวัดกาญจนบุรี 
      2.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่าย
เยาวชนนาฏศิลป์อาเซียนและวันอนุรักษ์
มรดกไทยระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม - 2 
เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  และพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระ
เกียรตจัิงหวัดก าแพงเพชร  
      2 .8การ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม สู่
อาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยกลุ่ม
นาฏศิลป์และการละครร่ วมกับ  unity 
primary school ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง
วันท่ี 6 – 8 เมษายน 2560 
      2.9 โครงการเผยแพร่และแลกเปล่ียน
ศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิม
ฉลองครบครอบ 120 ปี ของการเสด็จ
ประพาสประเทศสวีเดน ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันท่ี 10-
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28  กรกฎาคม 2560  ณ สมาคม เพื่ อ
จุฬาลงกรณ์ มหาราชานุสรณ์ ประเทศสวีเดน  
    3. มีสถานท่ีฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจ 
ได้แก่ ห้องนาฏศิลป์ และห้องจัดแสดงผล
งานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา 
(HUSO SHOP)  
    4.มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการ การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะผ่าน
ทางส่ือออนไลน์(Facebook, Website) ของ
คณะและมหาวิทยาลัยรวมถึงส่ือท้องถิ่น  
(มส.4.1-6-1 ถึง มส.4.1-6-5) 

 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึง่เป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติ 

      ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 9  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย         ผศ.
เยาว ลักษณ์  ใจวิ สุทธิ์ หรรษา ไ ด้สร้ าง
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการประดิษฐ์และคิดค้นท่าร า
ระบ าชากังราว ซึ่งเป็นท่ียอมรับและได้รับ
การรับรองมาตรฐานในระดับชาติ ดังนี้ 
    1.สร้างมาตรฐาน“ระบ ารวมเผ่าชาวเขา”
ท่ี มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น น า ฏ ศิ ล ป์ แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศให้การรับรอง  
     2.จัดท าโครงการสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธร รม ระบ าพุทธบูช า       
"นบพระ-มาฆปุรณมี" เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 
2559  ณ ส านั ก ศิ ลปะและวัฒนธร รม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
      3.ถ่ายภาพระบ าพุธบูชาและระบ าชากัง
ราว ในโครงการ “วิถีวัฒนธรรม มุมมองใหม่
ผ่านเลนส์” จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม  เมื่อวันจันทร์
ท่ี 17 กรกฎาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑสถาน
จังหวัดก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร    
มส.4.1-7-1 ถึง มส.4.1-7-3) 

มส.4.1-7-1 เอกสารระบ า
รวมเผ่าชาวเขา 

มส.4.1-7-2 เอกสารระบ า 
ชุด "พุทธบูชา"  

มส.4.1-7-3 ถ่ายภาพระบ า
พุธบูชาและระบ าชากัง
ราว  ใน โครงการ “วิ ถี
วัฒนธรรม มุมมองใหม่
ผ่านเลนส์” 
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การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

7ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

7ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :นางสาวพัจนภา   เพชรรัตน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /     นางสาววนัสนันท์  นุชนารถ/             

รายงานผลการด าเนินงาน :  นายวัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ 
โทรศัพท์ : 089-4882081 โทรศัพท์ :088-5462219 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail :- 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
      1.คณะมีศาสตร์และสาขาวิชาท่ีช่วยท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
      2.คณะมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ  
      3. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ2 ข้อ มีการด าเนินการ 

4 - 3ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT โดย
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุ
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารรับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีการทบทวน
แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-
2560 (มส. 5.1-1-1) จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT  โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมท้ัง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 (มส. 
5.1-1-2) 

โดยได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2560 (มส. 5.1-1-3) และค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559) (มส. 5.1-1-4) โดย มี
การทบทวนแผนดังกล่าว เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 
2558 (มส. 5.1-1-5) และน าเสนอต่อคณะกรรม
ประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 
4 กันยายน 2558 (มส. 5.1-1-6) ส าหรับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี พ.ศ. 2559 
และน าเสนอต่อคณะกรรมประจ าคณะฯ ในการ

มส. 5.1-1-1 แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2560 

มส. 5.1-1-2 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

มส. 5.1-1-3 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2556-2560  

มส. 5.1-1-4 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

มส. 5.1-1-5 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 

มส. 5.1-1-6 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
วันท่ี 4 กันยายน 2558 

มส. 5.1-1-7 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
จัดท าแผนปฏิบัติ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ประชุมครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 4 กันยายน 2558 
(มส.5.1-1-8) 
    และประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ได้มีการ
ประ ชุมทบทวน จัดท าแผนปฏิบั ติ ร าชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มส. 5.1-1-7)
และจัดท ารายงานเมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559  

ท้ังนี้  แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรของคณะฯ (มส. 
5.1-1-9) มีความเช่ือมโยงกับปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
รวม ท้ัง จุดเน้นของคณะฯ ตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-
2565) (มส.  5 .1 -1 -10)  และแผนพัฒนา
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ฉ บั บ ท่ี  11 
(พ .ศ .2555-2559) (มส.  5.1-1-11) อนึ่ ง ใน
กระบวนการจัดท าแผนดังกล่าวได้ด าเนินการ
จัดท าโดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากร รวมถึงผู้การรับฟังความคิดเห็น
ภาคีหุ้นส่วนทุกกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักศึกษา
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต (มส. 
5.1-1-12) 

และ ในปีการ ศึกษา  2559  คณะไ ด้
ด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัด โดย
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ แ ผ น ก ลยุ ท ธ์  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2559 ให้มีความเช่ือมโยงกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ซึ่งสรุปได้ 
เพื่อน าไปสู่การด าเนินงานในปี 2560 ดังนี้ 

ก่อนปรบัปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

หลังปรับปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560) 
วิสัยทัศน ์
สร้างสรรค์องค์ความรู้  และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อย่างย้ังยืน 

 
เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์
องค์ความรู้  และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ย่ังยืน 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
2. สร้างองคค์วามรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์

ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

มส. 5.1-1-8 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจ าปี 
พ.ศ. 2558 และ
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

มส. 5.1-1-9 ตารางแสดง
ความเช่ือมโยงของแผน 

มส. 5.1-1-10 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปีฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-
2565) 

มส. 5.1-1-11 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 

มส.5.1-1-12 สรุปความ
คิดเห็นภาคีหุ้นส่วนเพื่อ
จัดท าแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2556-2560 

มส. 5.1-1-13 เอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เรื่องการ
เตรียมการจัดท าเงิน
นอกงบประมาณและ
งบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2559และ
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

มส. 5.1-1-14 คู่มือการ
จัดท างบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 และ
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

มส. 5.1-1-15 แบบประเมิน 
A1, A2 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
2. สร้างองคค์วามรู้ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอย่างย่ังยืน 

และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

ก่อนปรบัปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

หลังปรับปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560) 
4. ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอย่าง
ย่ังยืน 
4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและอาเซียน 
 5. บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

อัตลกัษณ ์
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

  
บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนา
ท้องถิ่น 

เอกลักษณ ์
“มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์
วัฒนธรรม” 

 
“พัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์
วัฒนธรรม” 

วัฒนธรรมองค์กร 
H   Humanity มนุษยธรรม 
U   Unity    มีน้ าหน่ึงใจเดียว 
S   Society  มุ่งสู่เพื่อสังคม  
O   Originity  สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่/ภูมิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ าหน่ึง
ใ จ เ ดี ย ว มุ่ ง สู่ เ พื่ อ สั ง ค ม  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา
อย่างย่ังยืน” 

 
H   Humanity          
   มนุษยธรรม 
U    Unity               
    มีน้ าหน่ึงใจเดียว 
S   Society                
มุ่งสู่สังคม  
O   Orignity            
 สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิ
ปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ า
หน่ึงใจเดียว  มุ่งสู่เพื่อ
สังคม  สร้างสรรค์สิง่ใหม่/
ภูมิปัญญาอย่างย้ังยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. สร้างความเข้มแข็งของ
บุคลากรและการวิจัย 
2. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
3. เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์ 
4. พัฒนาการจัดการศึกษาก้าว
ไกลสู่อาเซียน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบบริหาร
และสมรรถนะบุคลากร 
2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
3. พัฒนาคณุภาพบัณฑิต 
ภายใต้เครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 
 

มส. 5.1-1-16 แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2560 (ส่วน
ท่ี 5 การแปลงแผนกล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติ  

มส. 5.1-1-17 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

มส. 5.1-1-18 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

มส. 5.1-1-19 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจ าปี 
พ.ศ. 2559 และ
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

มส. 5.1-1-20 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2560 และ
ค าอธิบายและเกณฑ์การ
ให้คะแนนตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 และปีงบประมาณ 
2560 

มส. 5.1-1-21 สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2559 (รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน) สรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
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ก่อนปรบัปรุง 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
หลังปรับปรุง 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560) 

เป้าประสงค์ 
1.1 มีระบบและกลไกการ
บริหารบุคลากร 
1.2 มีระบบและกลไกการ
บริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 
1.3 เพิ่มปริมาณและคุณภาพ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติ 
2.1 คณะมีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 
2.2 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พึง่พาตนเองได้ 
2.3 นักศึกษา บุคลากร ชุมชน 
ท้องถิ่น มีการท านุบ ารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน 
3.1 คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม   
4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
4.2 คณะมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตและบริการ 

 
1.1  สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
1.2  เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศของ
บุคลากร 
1.3  เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติ 
1.4  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลและปรับ
ภาระงานอาจารย์ 
1.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
จากสังคม 
2.1 พัฒนาเครือข่าย
ทางด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
2.2 คณะมีเครือข่าย
บริการวิชาการและแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมี
สุข เข้มแขง็ พึ่งพาตนเอง
ได้ 
3.1 บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 
3.2 คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับชุมชน/
ท้องถิ่นในการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน 
3.3 คณะมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต
และบริการ 
 

 

พ.ศ. 2560 (รอบ 3 
เดือนและ 6 เดือน 

มส. 5.1-1-22 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งท่ี  
7/2559 วันท่ี 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

มส. 5.1-1-23 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี
3/2560 วันท่ี 21
กรกฎาคม พ.ศ.2560 

มส. 5.1-1-24 รายงานผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 และปีงบประมาณ 
2560 

มส. 5.1-1-25 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี
3/2560 วันท่ี 21
กรกฎาคม พ.ศ.2560 

มส. 5.1-1-26 สรุปผลการ
ด าเนินงานเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 

(มส. 5.1-1-27) รายงาน
สรุปโครงการ/กิจกรรมท่ี
ได้ด าเนินการตาม
ปีงบประมาณ 2560 
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ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT  โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับวิ สัย ทัศน์ของคณะ 
สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2560  พบว่า มีตัวช้ีวัดท้ังหมด 31 ตังช้ีวัด และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปรับเปล่ียนตัวช้ีวัด
คงเหลือ 30  ตัวช้ีวัด โดยได้ปรับปรุงตามการ
เปล่ียนแปลงของระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
พัฒนาแผนให้ ตัว ช้ีวัดมีความครอบคลุมใน
กระบวนการประเมินผลแผนกลุทธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพในเป้าหมายร่วมกันขององค์กร 

คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านขั้นตอนการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  ประกอบด้วยกิจกรรม/
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะ
ได้จัดประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อช้ีแจงแนว
ทางการจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับแผนของ
คณะ (มส. 5.1-1-13) โดยคณะได้จัดท าคู่มือ
การจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 (เงินนอกงบประมาณ) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (มส. 5.1-1-14) ท่ีได้ด าเนินการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และ
ตัวช้ีวัด เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้พิจารณา
จัดท าโครงการท่ีมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ  และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
คณะฯ 
        นอกจากนี้ ระดับมหาวิทยาลัยยังมีระบบ
การถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงสู่บุคลากร โดยการจัดท า
ค า รั บ รอ งก ารปฏิ บั ติ ร าชการ  และมี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบั ติราชการ ปีละ 2 ครั้ ง  (รอบท่ีหนึ่ ง 1 
ตุลาคม-31  มีนาคม และ รอบท่ีสอง 1  เมษายน 
– 30 กันยายน)  



132 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

และเพื่อการปฏิบั ติในแนวทางเดียวกัน
คณะฯ ได้มีการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง
สายสอนและสายสนับสนุนเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
จัดท าแบบรายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากร 
(A1, A2) (มส.5.1-1-15) อีกครั้ง 

คณะฯ มีการแปลงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2556-2560 (มส. 5.1-1-16) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการ
ก าหนดตัวช้ีเพิ่มได้แก่  ตัวช้ีวัดท่ี 31  ไ ด้แก่   
ระดับความส าเร็จในการจัดหารายได้ (มส.5.1-
1-17) (มส. 5.1-1-18) โดยตัวช้ีวัดดังกล่าวได้
น ามา สู่การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและของคณะครบท้ัง 5 พันธ
กิจคือ1) ด้านการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3) 
การบริการทางวิชาการ 4) การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 5) ด้านการบริหารจัดการ  โดย
กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ ท่ีส าคัญคือ การ
ทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องในด้าน
ต่างๆ  เพื่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการ
จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี ท่ี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ก าหนด
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเ งิน
หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เป็นระบบและการวาง
แผนการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้โดยในแต่ละปีงบประมาณ คณะฯ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพัฒนาสถาบันและบุคลากร ตาม
โครงการ/กิจกรรม ท่ีเสนอต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ  
- เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้) ได้แก่ 

บ.กศ., กศ.บป. ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษา 
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- งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น เงิน
สนับสนุนการจัดนิทรรศการจากงบมหาวิทยาลัย 
ค่าสมัคร/ค่าลงทะเบียนร่วมอบรม/แข่งขัน 
บูรณาการโครงการในลักษณะท่ีคล้าย กันของ
โปรแกรมวิชาต่างๆ  และเงินจากหน่วยงาน
ภายนอก  เช่น สสส. เป็นต้น (มส.5.1-1-19) 

คณะฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 จ านวน 31 ตัวช้ีวัด โดยได้ก าหนดค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัด พร้อมท้ังก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนเพื่อน าไปสู่การวัดระดับความส าเร็จ
ของการด า เนิ นง านตามแผนกลยุ ทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (มส. 5.1-1-20) 
และมีการจัดท าเป็นรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 (มส.5.1-1-21) เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 เมื่อ
วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 (มส. 5.1-1-22, มส. 5.1-1-23) 

คณะฯ มีระบบการตรวจสอบทางด้าน
การเงิน ได้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย  โดยในงบประมาณประจ าปี 2559 
เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานในวันศุกร์ ท่ี 16 
กันยายน พ.ศ.  2559 ประกอบด้วย ผู้ช่วย
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ อ ม ร า  ค ร อ ง แ ก้ ว  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล  อาจารย์         
ดร. สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส โดยมีผู้บริหาร
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น
ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นการตรวจดังต่อไปนี้ การ
ควบคุมภายในด้านการบริหาร ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้าน
การจัดหารายได้ของคณะและคณะกรรมการการ
ตรวจสอบภายใน ได้ตรวจตามเอกสาร แบบ   
ปย.1, ปย.2 และแบบการประเมินความเส่ียงเพื่อ
การควบคุมภายใน โดยผลการสอบทาน  พบว่า
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตาม
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วิธีการท่ีก าหนด ระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน ซึ่งผลการตรวจสอบภายในอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

คณะฯ มีระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ  
ในปีการศึกษา 2559  คณะฯ มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัว ช้ี วั ดของแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน โดยจัดท าเป็นรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ โดยใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 5.1-1-24) 
เพื่อน าเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 3/2560 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 (มส. 5.1-1-25) 
    ท้ังนี้  คณะฯ ได้ติดตามตรวจสอบและเร่งรัด
การด าเนินงานโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ตรงตามไตรมาส  เมื่อประเมินผลการด าเนิน
และการใช้งบประมาณ 2559 พบว่า  
   - ไตรมาสท่ี 1-3 งบเงินรายได้ บ.กศ. โครงการ
ท่ีเสร็จส้ินคิดเป็นร้อยละ  60.00 
  - ไตรมาสท่ี  1 -3  งบเงิ นรายไ ด้  กศ .บป . 
โครงการท่ีเสร็จส้ิน คิดเป็นร้อยละ  50   
  - ไตรมาสท่ี 1-3 งบประมาณแผ่นดิน  
โครงการท่ีเสร็จส้ิน  คิดเป็นร้อยละ 60 (มส. 
5.1-1-26) 
     และทุกโครงการไ ด้จัดท ารายงานสรุป
ประเมินการด าเนินงานท่ีได้รับเสนอต่อผู้บริหาร  
พบว่า  ทุกโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดงาน (มส. 5.1-1-27) 
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 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินท่ีประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้  คณะฯ 
ด าเนินการตามค าส่ังมหาวิทยาลัยฯ ลงวันท่ี  
863/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
ต้นทุนต่อหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์    
สุชิน  รอดก าเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์  ประกอบด้วย
อาจารย์สุวภัทร หนุ่มค า อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฎี
ระ อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้ และอาจารย์อิสสรา
พร อ่อนบุญ  เป็นคณะกรรมการจัดท าเพื่อ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรภายในคณะ โดยมี
ตัวแทนคณาจารย์ แต่ละหลักสูตรและบุคลากร
เข้าร่วมให้ข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลักสูตร เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  และ
ได้ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ต่อหลักสูตร 
ของปีการศึกษา 2558 และได้น าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อ
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 (มส. 5.1-2-1) 

คณะฯ  มีการก ากับ ติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินท่ีประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัด ส่วน ค่า ใ ช้ จ่ าย เพื่ อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร อย่ างมีประ สิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน  

ในปีการศึกษา 2559 คณะได้ด าเนินการ 
รับบันทึกข้อความ ท่ี สนอ.กนผ.0007/2560  ลง
วันท่ี 18  กรกฎาคม 2560 ขอมอบข้อมูลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อ หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในปี 2559 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 เกณฑ์การ
บริหารของสถานบันเพื่อการก ากับติตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน  ข้อท่ี  2 ระบุว่า  การก ากับติดตาม 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์

มส. 5.1-2-1 ค าส่ัง
มหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท า
ต้นทุนต่อหลักสูตร 

มส. 5.1-2-2 รายงานผลการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า
ต้นทุนต่อหน่วย ต่อ
หลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

มส. 5.1-2-3 เอกสาร
ประกอบรายการประชุม
คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ วันท่ี 25 
กรกฎาคม 2559 
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ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากรการจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขนั และกองนโยบายและแผน ได้มอบข้อมูล
แก่หน่วยงานแ ล้วนั้ น  คณะไ ด้ด า เนินการ
วิ เคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธี การ
ค านวณจะน ารายรับ  รายจ่าย  ของงบต่างๆ 
เช่น งบด า เนินการ  งบบุคลากร  งบวิ จัย  
งบอุดหนุน  เป็น ต้นมาคิดวิ เคราะห์รวมกัน  
รายละเอียดวิธีคิดดังเอกสารหมายเลข (มส. 
5.1-2-2) 
ภาพรวมโดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละหลักสูตร ปี
การศึกษา 2559  มีรายละเอียด ดังนี้  
      
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์   
          จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย อ ยู่ ท่ี  นั ก ศึ ก ษ า  1 คน มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
10,151.92 บาท ต่อปี  หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์  มีผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ ท่ี  
12,899,193.44 บาท   โดยสรุป หลักสูตรรั ฐ
ประศาสนศาสตร์  มีความคุ้มค่าต่อการเปิดการ
จัดการเรียนการสอน จากตัวเลขและผลก าไร 
ท่ีได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร (ค่าร้อยละ
ของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 89.36  = 4.47 
คะแนน  และมีผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ค่าเฉล่ีย = 4.40 
อยู่ในระดับมาก)   
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
          จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย อ ยู่ ท่ี  นั ก ศึ ก ษ า  1 คน มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
13,512.87 บาท ต่อปีหลักสูตรภาษาอังกฤษ มี
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ผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ท่ี 4,524,647.42 
บาท  โดยสรุป หลักสูตรภาษาอังกฤษ  มีความ
คุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน จาก
ตัวเลขและผลก าไร ท่ีได้ จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร (ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ร้อยละ 100  = 5.00 คะแนน  และมีผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา ค่าเฉล่ีย = 4.10 อยู่ในระดับมาก) 
 
หลักสูตรวิชาภาษาไทย 
จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อหน่วย
อยู่ ท่ี นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 10,743.06 
บาท ต่อป ีหลักสูตรหลักสูตรวิชาภาษาไทย มีผล
ก าไรจากการด าเนินงานอยู่ท่ี 7,507,346.88 
บาท โดยสรุป หลักสูตรภาษาไทย  มีความคุ้มค่า 
ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน จากตัวเลข
และผลก า ไร  ท่ี ไ ด้จากวิ เค ราะห์ ต้น ทุนต่อ
หลักสูตร (ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ร้อยละ 90  = 4.50 คะแนน  และมีผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา ค่าเฉล่ีย = 4.39 อยู่ในระดับมาก) 
 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ 
         จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า ต้นทุนต่อ
หน่ ว ยอ ยู่ ท่ี  นั ก ศึก ษ า  1 คน  มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
42,431.54  บาท ต่อปี หลักสูตรบรรณรักษ
ศาสตร์ฯ  มีผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ ท่ี 
696,837.62 บาท โดยสรุป หลักสูตรบรรณรักษ
ศาสตร์ฯ  มีความคุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการ
เรียนการสอน จากตัวเลขและผลก าไร ท่ีได้จาก
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร (ค่าร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรี ท่ีได้งานท า หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 100  = 5.00 
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คะแนน  และมีผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ค่าเฉล่ีย = 4.31 
อยู่ในระดับมาก) 
 
หลักสูตรการพัฒนาสังคม 
          จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย อ ยู่ ท่ี  นั ก ศึ ก ษ า  1 คน มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
29,361.71 บาท ต่อปีหลักสูตรการพัฒนาสังคม 
มีผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ท่ี 3,514,560.17 
บาทโดยสรุป หลักสูตรการพัฒนาสังคม มีความ
คุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน จาก
ตัวเลขและผลก าไร ท่ีได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร (ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้
งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 100  = 5.00 คะแนน  และมีผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา ค่าเฉล่ีย = 4.72 อยู่ในระดับมากท่ีสุด) 
 
หลักสูตรภาษาจีน 
        จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย อ ยู่ ท่ี  นั ก ศึ ก ษ า  1 คน มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
37,216.53 บาท ต่อปีหลักสูตรภาษาจีน มีผล
ก าไรจากการด าเนินงานอยู่ท่ี 1,062,938.09 
บาทโดยสรุป หลักสูตรภาษาจีน มีความคุ้มค่า 
ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอนจากตัวเลข
และผลก าไรท่ีได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 
(ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
93.75  = 4.69 คะแนน  และมีผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
ค่าเฉล่ีย = 4.27 อยู่ในระดับมาก) 
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หลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
            จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุน
ต่อหน่ วยอยู่ ท่ี  นัก ศึกษา 1 คนมี ค่ าใ ช้ จ่ าย 
50,147.53 บาท ต่อปี หลักสูตรวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ มีผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ท่ี 
403,998.41 บาท  โดยสรุป หลักสูตรวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์  มีความคุ้มค่า ต่อการเปิดการ
จัดการเรียนการสอนจากตัวเลขและผลก าไรท่ีได้
จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร (ค่าร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรี ท่ีได้งานท า หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 100  = 5.00 
คะแนน  และมีผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ค่าเฉล่ีย = 4.44 
อยู่ในระดับมาก) 
 
หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 
         จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่ ว ย อยู่ ท่ี  นั ก ศึ กษ า  1 คน  มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
20,341.97 บาท ต่อปี หลักสูตรภูมิสารสนเทศ  
มีผลก าไรจากการด าเนินงานอยู่ท่ี 1,920,404.83 
บาท โดยสรุป หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ มี
ความคุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน 
จากตัวเลขและผลก าไร ท่ีได้จากวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหลักสูตร (ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 78.57  = 3.93 คะแนน  และมีผลการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา ค่าเฉล่ีย = 3.04 อยู่ในระดับปาน
กลาง) 
 
หลักสูตรนิติศาสตร์ 
         จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย อ ยู่ ท่ี  นั ก ศึ ก ษ า  1 คน มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
16,740.75 บาท ต่อปี หลักสูตรนิติศาสตร์ มีผล
ก าไรจากการด าเนินงานอยู่ท่ี 4,908,052.32 
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บาทโดยสรุป หลักสูตรนิติศาสตร์ มีความคุ้มค่า 
ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน จากตัวเลข
และผลก าไรท่ีได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 
(ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
100  = 5.00 คะแนน  และมีผลการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิต ท่ีส า เ ร็จการศึกษา 
ค่าเฉล่ีย = 3.92 อยู่ในระดับมาก) 
 
หลักสูตรดนตรีศึกษา 
         จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่ ว ยอ ยู่ ท่ี  นั ก ศึก ษ า  1 คน  มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
30,097.52 บาท ต่อปีหลักสูตรดนตรีศึกษา มีผล
ก าไรจากการด าเนินงานอยู่ท่ี 3,150,431.10 
บาทโดยสรุป หลักสูตรดนตรีศึกษา มีความคุ้มค่า 
ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน จากตัวเลข
และผลก าไรท่ีได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 
(ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
78.57  = 3.93  คะแนน  และมีผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
ค่าเฉล่ีย = 4.33 อยู่ในระดับมาก) 
 
ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย แต่ละโปรแกรมวิชา 

โปรแกรมวิชา ค่าใช้จ่าย/1 คน/
ปี 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตร์   

10,541.79 บาท 12,899,193.44 
บาท   

ห ลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ 

7,069.58 บาท 8,436,833.41 
บาท   

ห ลั ก สู ต ร วิ ช า
ภาษาไทย 

10,743.06 บาท 7,507,346.88 
บาท 

หลักสูตรบรรณรักษ
ศาสตร์ฯ 

42,431.54 บาท 696,837.62 
บาท 

หลักสูตรการพัฒนา
สังคม 

31,058.04 บาท 3,514,560.17 
บาท 

หลักสูตรภาษาจีน 37,216.53 บาท 1,062,938.09 
บาท 
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หลักสูตรวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ 

50,147.53 บาท 403,998.41 
บาท   

หลักสูตรสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

36,188.99 บาท 1,920,404.83 
บาท 

หลักสูตรนิติศาสตร์ 16,740.75 บาท 4,908,052.32 
บาท 

ห ลั ก สู ต ร ด น ต รี
ศึกษา 

30,097.52 บาท 3,150,431.10 
บาท 

  
 จากตาราง พบว่า หลักสูตรท่ีได้
งบประมาณมากท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ ส่วนหลักสูตรท่ีได้งบประมาณ
น้อยท่ีสุด ได้แก่ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ จาก
การได้งบประมาณต่อ 1 คน ของนักศึกษา จะ
พบว่าหลักสูตรท่ีได้งบประมาณมากจะเป็น
หลักสูตรท่ีมีความจ าสามารถเฉพาะ และ
หลักสูตรท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ส่วนหลักสูตรท่ีได้
งบประมาณรองลงมา ก็จะเป็นหลักสูตรท่ีมีการ
ให้อุปกรณ์ในการเรียนการสอนไม่สูงมาก 
นอกจากนี้ ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ยังมีบางหลักสูตรท่ีมีความ
หลากหลายทางปริญญาบัตร อาทิ เช่น หลักสูตร
ภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรดนตรีศึกษา ได้วุฒิปริญญาตรีด้าน 
ครุศาสตรบัณฑิต อาจได้งบประมาณสนับสนุน
นอกคณะฯ  

นอกจากนี้แล้ว ในปีการศึกษา 2559  
จากผลการวิ เคราะห์ค่าต้นทุนหลักสูตรบาง
หลักสูตร ได้แสดงถึงค่าการลงทุนในการเรียน
ของนักศึกษากับผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  พบว่า 

1) นักศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ 
จ านวน  13  คน เข้าสู่แหล่งงานท่ีบริษัทแมพ
พ้อยเอเซียประเทศไทย จ ากัด  และได้รับงานท า
ท้ังหมดและตรงตามสายงานภูมิสารสนเทศ คิด
เป็นร้อยละ 50  ท้ังนี้  คณะฯ ได้สนับสนุนให้
อาจารย์ใช้เครือข่ายองค์กรภายนอกโดยการน า
นักศึกษาเข้าสู่แหล่งงานโดยตรงแล้ว  ยังได้มีการ
ปรับเปล่ียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็น     
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สหกิจศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ โดยจัดท า
สหกิจศึกษากับบริษัท TEAM CONSUL TANT 
Co.,Ltd         

2) ศูนย์ฝึกประประสบการวิชาชีพได้น า
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรของทุกหลักสูตร
มาพิจารณาร่วมในการจัดระบบวิเคราะห์แหล่ง
งานท่ีนักศึกษาจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพและมี
โอกาสได้งานหลังจบการศึกษาของทุกหลักสูตร   

จากผลการด าเนินงานเบื้องต้น  คณะฯ 
ได้น าผลสรุปการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรปี 
2559 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 3/2560  เมื่อ
วั น ศุ ก ร์  ท่ี  2 1  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 0  โ ด ย
คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ และให้
ข้อเสนอแนะให้มีการเพิ่มจ านวนนักศึกษา
ส าหรับหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาน้อยเพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าของแต่ละหลักสูตร (มส. 5.1-2-3 )  
และพิจารณาหาคู่เทียบในมหาวิทยาลัยอื่นท่ีมี
บริบทเ ทียบเ คียงกับมหาวิทยา ลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน
ให้กับนักศึกษา  

 3 ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง ท่ีเป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัย
เส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับ
ความเส่ียงลดลงจากเดิม 

คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ไ ด้
ด าเนินงานบริหารความเส่ียงตามกระบวนงาน
บริหารความเส่ียงท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (มส. 
5.1-3-1) โดยมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (มส.5.1-3-2) ตามค าส่ัง
คณะฯ ท่ี 060/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 1 กันยายน 
พ.ศ.2559 โดยมีผู้บริหารของคณะฯ และตัวแทน
ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร่วมเป็น
คณะกรรมการ โดยคณะท างานประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงานและ
คณาจารย์ภายในคณะ โดยผู้บริหารของคณะฯ มี
บทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการบริหารความเส่ียง 

มส. 5.1-3-1 คู่มือบริหาร
ความเส่ียง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.
2558 

มส. 5.1-3-2 ค าส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ท่ี  
060/2559 เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ส่ัง ณ วันท่ี 1 
กันยายน พ.ศ.2559 
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2. คณะกรรมการฯ ตามข้อ 1. จัดประชุม
เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ประเด็นความเส่ียง เมื่อ
วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม
บุ น น าค  อ าคา ร คณะ ม นุ ษย ศ าสต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ (มส.5.1-3-3) โดยท าการวิเคราะห์
ประเด็นความเส่ียงจากกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดย
คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกประเด็นท่ีมีความ
เส่ียงสูง จ านวน 7 ประเด็น ได้แก่ (มส. 5.1-3-4, 
มส. 5.1-3-5) 

(1) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก  
(2) พัฒนาต าบลต้นแบบด้านการ

จัดการตนเองผ่านการจัดท าธรรมนูญต าบล 
ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร  

(3) พัฒนาโปรแกรมวิชาสู่ความโดด
เด่นและเป็นเลิศ  

    (3.1) พัฒนาโปรแกรมวิชาวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์สู่ความโดดเด่นและเป็น
เลิศ 

    (3.2) พัฒนาโปรแกรมวิชาภาษา
วิชาภาษาอังกฤษสู่ความโดดเด่นและเป็นเลิศ 

(4) พัฒนางานวิจัย สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(5) พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ   

(6) งานการพัฒนาระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  

3 .  ห ลั งจากนั้ นคณะฯ มี ค า ส่ั ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ
เส่ียง จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนบริหาร
ความเส่ียงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตาม
ค าส่ังคณะ ท่ี 064/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 8 กันยายน 
พ.ศ.2559 (มส. 5.1-3-6) 

4.  คณะกรรมการฯ ตามข้อ 3. ด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารความเส่ียง และเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องดังนี ้

มส. 5.1-3-3 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
คณะกรรมการฯ เมื่อ
วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 
2559 

มส. 5.1-3-4 บันทึกข้อความ
ถึงคณบดี ลงวันท่ี 9 
กันยายน พ.ศ. 2559 
เรื่อง ขอน าเสนอประเด็น
ความเส่ียง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

มส. 5.1-3-5 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

1) โครงการพัฒนาส่ือ
ประชาสัมพันธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กร
ผ่านส่ือสาธารณะ 

2) พัฒนาต าบลต้นแบบด้าน
การจัดการตนเองผ่าน
การจัดท าธรรมนูญต าบล 
ต าบลหนองหลวง อ าเภอ
ลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

3) โครงการพัฒนาโปรแกรม
วิชาสู่ความเป็นเลิศ  

        (3.1) โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ 

        (3.2) โปรแกรมวิชา
สารสนเทศภูมิศาสตร์    

4) พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

5) โครงการพัฒนาคณาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

http://huso.kpru.ac.th/file/budget57/BKS/5708000037.pdf
http://huso.kpru.ac.th/file/budget57/BKS/5708000037.pdf
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4.1 ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแบบ RM 1 

4.2 วิเคราะห์ความเส่ียง ปัจจัยเส่ียง 
ผลกระทบ ระดับโอกาสท่ีจะเกิด (L) ระดับ
ผลกระทบ (C) และระดับความเส่ียงตามแบบ RM 2  

4.3 ระบุเหตุการณ์และประเมินความเส่ียง 
พร้อมระบุการตอบสนองความเส่ียง ตามแบบ RM 
2–1 

4.4 ก าหนดแนวทางการตอบสนองความ
เส่ียง/แผนบริหารความเส่ียง ตามแบบ RM 3  

โดยคณะฯ ได้น าเสนอแผนบริหารความ
เส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันท่ี 
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เพื่อให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติม (มส.5.1-3-
7) 

5. คณะกรรมการตามข้อ 3. ด าเนินการตาม
แผนบริหารความเส่ียง (มส. 5.1-3-8) 

6.คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะฯ 
ได้รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ของ
แผนบริหารความเส่ียงของคณะฯ รอบ 6 เดือน 
(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ตามแบบ
ติดตามผลการจัดการความเส่ียง (แบบ RM- 4)  
โดยรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ใน
การประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 
พ.ศ.2560 (มส.5.1-3-9)  

7.  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 30 
มิถุนายน 2560) ตามแบบสรุปผลการด าเนินงาน
จากการบริหารความเส่ียง (แบบ RM-5) (มส.
5.1-3-10 , มส.5.1-3-11) และแบบสรุปผลการ
ประเมินความเส่ียงภายหลังการด าเนินการตาม
แผนบริหารความเส่ียง (แบบ RM-6) (มส.5.1-3-
12) โดยมีผลการด าเนินงาน  

สรุปดังนี้ 
 

6) งานการพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์         

มส. 5.1-3-6 ค าส่ังคณะ ท่ี 
064/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 
กันยายน พ.ศ.2559  

มส. 5.1-3-7 (ร่าง) แผน
บริหารความเส่ียง น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อ
วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559  และ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 
7/2559 

มส. 5.1-3-8 เอกสารการ
บริหารความเส่ียง (RM 1 
– RM 3) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

มส. 5.1-3-9 รายงานผลการ
บริหารความเส่ียง ตาม
แบบติดตามผลการ
จัดการความเส่ียง (แบบ 
RM 4) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

มส. 5.1-3-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 
3/2560 เมื่อวันท่ี 21 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 

มส. 5.1-3-11 แบบสรุปผล
การด าเนินงานจากการ
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โครงการ/ 

แผนบริหารความ
เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยงก่อน
ด าเนินการ 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
ด าเนิน 
การ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ลดลง 

( 1 )  ก า ร
ประชาสัมพัน ธ์
หลักสูตรเชิงรุก  

20 
สูงมาก 

15 
สูง  

( 2 )  พั ฒ น า
ต าบล  ต้นแบ บ
ด้านการจัดการ
ตนเองผ่ านการ
จัดท าธรรมนูญ
ต า บ ล  ต า บ ล
ห น อ ง ห ล ว ง 
อ า เ ภ อ ล า น
กระบือ  จังหวัด
ก าแพงเพชร  

12 
สูง 

4 
ปานกลาง  

( 3 )  พั ฒ น า
โปรแกรมวิชาสู่
ความโดดเด่นและ
เป็นเลิศ    

   

3.1 ภูมิ
สารสนเทศ 

16 
สูง 

2 
ต่ า  

3.2 
ภาษาอังกฤษ 

16 
สูง 

2 
ต่ า  

( 4 )  พั ฒ น า
ง า น วิ จั ย  ส า ข า
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

12 
สูง 

6 
ปานกลาง  

( 5 )  พั ฒ น า
คณาจา ร ย์ เ ข้ า สู่
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ   

 

12 
สูง 

9 
สูง 

 

 ( 6 )  ง า น ก า ร
พัฒนาระบบงาน
ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

9 
สูง 

6 
ปานกลาง  

จากสรุปผลการด าเนินงานตามตารางข้างต้น 
พบว่า จากแผนบริหารความเส่ียง ท้ัง 6 แผน  
สามารถด าเนินการให้ระดับความเส่ียงเดิมลดลง
ได้  ท้ัง 6 แผน  คิดเป็นร้อยละ  100 

8. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
คณะฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียง (แบบ 
RM-5) 

มส. 5.1-3-12 แบบสรุปผล
การประเมินความเส่ียง
ภายหลังการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความ
เส่ียง (แบบ RM-6) 

มส.5.1-3-13 แบบสรุปปัจจัย
ความเส่ียงท่ีต้อง
ด าเนินการต่อไปในปี
ถัดไป (แบบ RM 7) 

มส. 5.1-3-14 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อ
วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 

 
 

http://huso.kpru.ac.th/file/budget57/BKS/5708000037.pdf
http://huso.kpru.ac.th/file/budget57/BKS/5708000037.pdf
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บริหารความเส่ียง ตามแบบ RM 5  และแบบ  
RM 6 รวมท้ังแบบสรุปปัจจัยความเส่ียงท่ีต้อง
ด าเนินการต่อไปในปีถัดไป ตามแบบ RM 7 (มส.
5.1-3-13) โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ในการประชุมครั้งท่ี  ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อ
วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (มส.5.1-3-14) 
โดยคณะกรรมการประจ าคณะมีมติท่ีประชุมดัง
รายละเอียดในรายงานการประชุม  

9. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปีถัดไป 

 4 บริหารงานด้วยหลัก        
ธรรมภิบาล อย่างครบถ้วน
ท้ัง 10 ประการ ท่ีอธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

คณะผู้บริหาร บริหารงานโดยควบคุมดูแล 
กิจการต่างๆ ท่ีค านึงถึงประโยชน์ของคณะ 
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้.ส่วนเสีย ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ท้ัง  10 ประการ ซึ่งปรากฏตาม
รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริห ารง านและธ รรมาภิบ าลของคณบ ดี  
ผู้อ าน วยการส านั ก  สถาบั นหรื อหั วหน้ า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 (มส.5.1-4-1) โดย
ใ น ส่ ว น ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ ฯ 
คณะอนุกรรมการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานและธรรมาภิบาลของคณบดีฯ     
ท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แต่งต้ัง 
ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจากบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนท้ังหมดของคณะ
ท่ีมีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป จ านวน 88 คน เก็บ
ข้อมูลได้ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 92.05  ซึ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านท่ี 7 การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ปรากฏว่า คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ได้คะแนน ค่าเฉล่ีย 4.40 อยู่ใน
ระดับดี เมื่อแยกตามหลัก ธรรมาภิบาล 10 หลัก 
พบว่า  

 1. หลักประสิทธิผล มีค่าเฉล่ีย 4.37 อยู่ใน
ระดับมาก 

มส. 5.1-4-1  รายงานผล
การส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงาน
และธรรมาภิบาลของ
คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านัก สถาบันหรือ
หัวหน้าหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

มส. 5.1-4-2  แผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2556-2560 

มส. 5.1-4-3  เอกสารการ
ทบทวนแผนเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 
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2. หลักประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.26   อยู่
ในระดับมาก 
      3. หลักการตอบสนอง มีค่าเฉล่ีย 4.30 อยู่
ในระดับมาก 
      4. หลักภาระรับชอบ มีค่าเฉล่ีย 4.44   อยู่
ในระดับมาก 
      5. หลักความโปร่งใส มีค่าเฉล่ีย 4.46   อยู่
ในระดับมาก 
      6. หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ีย 4.44  อยู่
ในระดับมาก 
      7. หลักการกระจายอ านาจ มีค่าเฉล่ีย 4.43 
อยู่ในระดับมาก  
      8. หลักนิติธรรม มีค่าเฉล่ีย 4.44  อยู่ใน
ระดับมาก 
      9. หลักความเสมอภาค มีค่าเฉล่ีย 4.43  อยู่
ในระดับมาก 

 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีค่าเฉล่ีย 4.42   
อยู่ในระดับมาก  

ท้ังนี้ การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ท้ัง 10 ประการ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล 

  1) คณะได้ปฏิบัติราชการโดยมีแผนกลยุทธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556-
2560 เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน     
(มส.5.1-4-2)  

  2) มี การทบทวนแผนกลยุทธ์ ก่ อนส้ินปี  
งบประมาณเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2559 (มส.5.1-4-3) และใน
ปีงบประมาณ 2560 (มส.5.1-4-4)  

  3) มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ในทุกโครงการท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
แบ่งเป็นรอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, และ 12 
เดือน  เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (มส.5.1-4-5)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส. 5.1-4-4 เอกสารการ

ทบทวนแผนเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

มส. 5.1-4-5 รายงานผลการ
ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
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   2. หลักประสิทธิภาพ 
     ในการบริหารราชการ คณะมีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม  
เพื่อให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความคุ้มค่า   
ท้ังด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลา และยัง
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความ 
สามารถในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
     1) ด้านการบริหารงาน  คณะใช้สารสนเทศ
ออนไลน ์(E-University) มาใช้ในการด าเนินงาน 
(มส. 5.1-4-6) โดยแบ่งเป็น  
        - ส าหรับผู้บริหาร 4 ระบบ เช่น ระบบ 
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(KPRU MIS), ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (E-PAR) เป็นต้น  
         - ส าหรับบุคลากร 17 ระบบ เช่น ระบบ
การบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์        
(e-Personal), ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR), ระบบบัญชี 3 
มิติ (ระบบ 3D GF KPRU), ระบบเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Binary Documents), ระบบส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน (e-
Learning), ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์และ
วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน เป็นต้น 
        - ส าหรับนักศึกษา 12 ระบบ เช่น ระบบ
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ, ระบบ
ลงทะเบียนเรียนนออนไลน์, ระบบตรวจสอบผล
การเรียนออนไลน์, ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การเรียนการสอน (e-Learning), ระบบส่ือ 
eDLTV, ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา,
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib เป็นต้น  
     2) เพื่อความคุ้มค่าในการบริหารงาน คณะ
ได้จัดท าการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลักสูตร ซึ่งในภาพรวมทุกหลักสูตรสามารถ
บริหารจัดการเรียนการสอนโดยไม่ประสบ
สภาวะการขาดทุน (มส. 5.1-4-7) 
 

มส. 5.1-4-6 
http://www.kpru.ac.t
h/th/information-
service-online/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส. 5.1-4-7 รายงานสรุป 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุน  
ต่อหน่วยต่อหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

 
 

http://www.kpru.ac.th/th/information-service-online/
http://www.kpru.ac.th/th/information-service-online/
http://www.kpru.ac.th/th/information-service-online/
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   3. หลักการตอบสนอง 
     คณะสามารถด าเนินการเพื่อสร้างความเช่ือมั่น 
ความไว้วางใจ และตอบสนองความคาดหวัง/ความ
ต้องการ ดังนี ้
     1) หลักสูตร  

     ในปีการศึกษา 2559 คณะได้เปิดสอน
หลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ในระดับปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร ซึ่งเป็น
หลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ในปี 2559 และได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา (สกอ.) ทุกหลักสูตร (มส.5.1-4-8) ดังนี ้

   (1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
   (2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
   (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  

ภูมิสารสนเทศ 
   (4)  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิ ต 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
   (5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
   (6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน 
   (7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย 
   (8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  

การพัฒนาสังคม 
   (9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
   (10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา 
 2) งานบริการวิชาการแก่สังคม 
     ในปีการศึกษา 2559 คณะได้ด าเนินการ

จัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อย่าง
หลากหลาย (มส.5.1-4-9) เช่น  

   (1) นิทรรศการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” 

มส. 5.1-4-8 ปกเล่มหลักสูตร
ท้ัง 10 หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส.5.1-4-9 สรุปโครงการ

บริการวิชาการ  ปี
การศึกษา 2559 
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   (2) กิจกรรมเข้าค่ายประชาธิปไตย (ค่ายต้น
กล้าประชาธิปไตย ปีท่ี 7)  

   (3) อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายส าหรับ
ประชาชนท่ัวไปและบุคลากรในท้องถิ่น (คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ) 

   (4) โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ให้มีความมั่นคง มั่ งค่ั ง และยั่ งยืน ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 

   (5) การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   (6) โครงการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายชุมชน 

   (7) โครงการพัฒนาคู่มือการท่องเท่ียวชุมชน
ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ          เพื่อ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
และการวิจัย 

   (8) โครงการส่งเสริมการพัฒนา การบริหาร
จัดการงานยุติธรรมชุมชน และค่ายส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC 

   (9) โครงการปลูกฝังความเป็นพลเมือง      
ด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  (10) ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 
  (11) สัมมนา “ราชานักพัฒนา: ศาสตร์

พระราชากับการพัฒนาประเทศไทยในยุ ค 
Thailand 4.0” 

  (12) โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน 
  ( 1 3 )  โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ด้ า น

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  (14) โครงการศิลปะสัญจร 

     (15) โครงการดนตรีไทย-สากล สู่ชุมชน 
     (16) โครงการการพัฒนานวัตกรรมด้าน        
ภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
     (17) โครงการพัฒนาต าบลต้นแบบด้านการ
จัดการตนเองผ่านการจัดท าธรรมนูญต าบล ต าบล
หนองหลวง อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส.5.1-4-10 สรุปงานวิจัย   

ปีการศึกษา 2559 
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     3) งานวิจัย 
    ในปีการศึกษา 2559 คณะมีงานวิ จัยท่ี

สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่นอย่างหลากหลาย 
(มส.5.1-4-10) เช่น  

   (1) การสร้างระบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่การจัด
สวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน 

   (2) รูปแบบการน าแผนชุมชนสู่แผนพัฒนา    
3 ปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ก าแพงเพชร 

   (3) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
จังหวัดก าแพงเพชร 

   (4) การศึกษารูปแบบ การกระจายตัวและ
ความเส่ียงต่อการเกิดไฟ เพื่อสร้างแนวทาง    
การ จัดการไฟในพื้น ท่ีเกษตรกรรม โดยใช้        
ภู มิ สา รสน เทศ : กรณี ศึกษา อ า เภอ เมื อ ง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

   (5) ปั จจัยท่ี ส่ งผลต่อการพัฒนาชุมชน: 
กรณีศึกษาประชาชนในเขตพื้นท่ี ต าบลคลองลาน
พัฒนา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

   (6 )  Shifting “ Reproductive Work”  to 
the Public: “ Nakorn Chum Retro-Market” 
and “Traditional foods”  Selling as Space 
of Aging Women in Kamphaeng phet 
Province, Thailand  

   4. หลักภาระรับผิดชอบ 
 1) คณบดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ได้จัดท า  

ค ารับรองการปฏิบัติราชการต่ออธิการบดี  ทุก
ปีงบประมาณ (มส.5.1-4-11) 
     2) มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของคณะ ท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยติดตาม 

มส.5.1-4-11 ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการส าหรับ
ผู้บริหาร ประจ าปี
งบประมาณ 2559  และ
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

มส.5.1-4-12 รายงานผลการ
ด าเนินงานเพื่อรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ      
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ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ใน 4 
ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ส่วนท่ี 2 การ
พัฒนาองค์กร  ส่วนท่ี 3 การปฏิบัติตามพันธกิจ
หลัก  ส่วนท่ี 4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานและธรรมาภิบาลของคณบดี   
(มส.5.1-4-12)  
     3) รับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆ ของคณะ       
ต่อมหาวิทยาลัยและสาธารณะ โดยเปิดให้มีการ
ร้องเรียนทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยผ่านสายตรง
อธิการบดี ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะมนุษย์ฯ (มส.5.1-
4-13) และสายตรงคณบดี ทางเว็บไซต์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส.5.1-4-14) 
     4) รับผิดชอบโดยให้นักศึกษาได้ประเมินด้าน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
และด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (มส.5.1-4-15) 

และประเมินผลงาน     
ของผู้บริหารคณะ 

มส.5.1-4-13 
http://www.kpru.ac.th
/th/mailto-president/ 
contact.php 

มส.5.1-4-14 
https://huso.kpru.ac.t
h/main/ 

มส.5.1-4-15 ประเมินการ
เรียนการสอนออนไลน์         
https://tabian.kpru.ac
.th/eval/eval.asp   

   5. หลักความโปร่งใส 
คณะมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วย

ความโปร่งใส โดยทุกกระบวนการมีการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมาในทุกขั้นตอน เช่น 
    1) ท้ังบุคคลากรภายในและบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคณะได้อย่าง
เสรีผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (มส. 5.1-4-16) 

 2) บุคคลากรในคณะสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารในทุกขั้นตอนของการด าเนินกิจกรรม 
ผ่านวาระการประชุมของคณาจารย์, การประชุม
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ ,  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ (มส. 5.1-4-17) 

3) มีระบบการควบคุมภายใน และมีการ
ราย งานผลการด า เนิน ง าน ต่อหน่ วย งาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยโดยผลการ
ตรวจสอบภายใน พบว่าระบบการควบคุมภายใน
บรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  (มส.
5.1-4-18) 

4) คณะมีการจัดท าจดหมายข่าวเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม ของคณะ เพื่อให้บุคคลากร

มส.5.1-4-16 
http://huso.kpru.ac.t
h/main/ 

มส.5.1-4-17 
    - รายงานการประชุม

คณาจารย์, รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ, รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

มส.5.1-4-18 รายงานการ
วางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมิน 
ผลการควบคุมภายใน
ของคณะฯ  

มส.5.1-4-19 จดหมายข่าว
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

http://www.kpru.ac.th/th/mailto-president/
http://www.kpru.ac.th/th/mailto-president/
https://huso.kpru.ac.th/main/
https://huso.kpru.ac.th/main/
https://tabian.kpru.ac.th/eval/eval.asp
https://tabian.kpru.ac.th/eval/eval.asp
http://huso.kpru.ac.th/main/
http://huso.kpru.ac.th/main/
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ภายในและบุคคลภายนอกได้ทราบถึงขั้นตอน        
หรือกระบวนการต่างๆ ในการด าเนินงาน           
(มส.5.1-4-19) 

 

   6. หลักการมีส่วนร่วม 
คณะฯ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม   

โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วม   
ในกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 

1 )  ก า รบริ หา รขอ งคณะฯ  มี ก า รแบ่ ง
โครงสร้าง ในรูปแบบโปรแกรมวิชา การตัดสินใจ
เรื่ อ งส า คัญ ต่างๆ  คณะจะ ใช้ม ติของคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี 
รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา เป็นกรรมการ 
และหัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ (มส.5.1-4-20) 

2 )  มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใน รู ปแบบของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์จากทุก
โปรแกรมวิชาเข้ ามาร่วมเป็นกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านวิจัย, คณะกรรมการ
วิชาการ เป็นต้น (มส. 5.1-4-21)  

3) เปิดโอกาสให้บุคลากรท้ังหมดได้ร่วมกัน
คิด ร่วมกันท า ร่วมตัดสินใจ ในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาคณะ เช่น ในกระบวนการจัดท า
และทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556-2560    
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (มส.5.1-4-22) 

4) เปิ ดโอกาสให้นัก ศึกษาไ ด้ประ เมิน
คุณภาพการ จัดการ เรี ยนการสอนและ ส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ในทุกรายวิชาท่ี
สอน (มส.5.1-4-23) 
     5) เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม เช่น การปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตร ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น (มส.
5.1-4-24) 

มส.5.1-4-20 ค าส่ังคณะ 
เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการอ านวยการ
และคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ 

มส.5.1-4-21 ค าส่ังคณะ 
เรื่อง แต่งต้ังบุคลากร
ปฏิบัติงานในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส.5.1-4-22 บันทึกเชิญ
ประชุมร่วมจัดท าและ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2556-2560 และแผน
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

 มส.5.1-4-23 ตัวอย่าง 
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู ้

มส.5.1-4-24 หนังสือเชิญผู้ใช้
บัณฑิต 

   7. หลักการกระจายอ านาจ 
 1) คณบดี มีการมอบอ านาจให้รองคณบดี      

ได้มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ

มส.5.1-4-25 ค าส่ังคณะ 
เรื่อง การมอบหมายงาน     
การมอบอ านาจให้ปฏิบัติ
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ด าเนินงานแทน เพื่อช่วยให้การบริหารงานของ
คณะเป็นไปอย่างคล่องตัว (มส.5.1-4-25)   

 2) คณะมีการแต่งต้ังบุคลากรปฏิบั ติงาน       
โดยถ่ายโอนอ านาจให้กับคณะกรรมการตาม   
พันธกิจของคณะในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ 
ด้านวิ จัย  ด้านกิจการนักศึกษา ด้านบริการ
วิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็น
ต้น (มส.5.1-4-26)   

 3) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีเฉพาะเรื่อง ท่ีประกอบด้วยบุคลากรท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการระดมสรรพก าลังใน
การด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น 
การแต่งต้ังคณะท างานวารสารพิกุล  เป็นต้น 
(มส. 5.1-4-27) 

 4) การกระจายอ านาจระดับนักศึกษา คณะ
ได้มีการจัดต้ังสโมสรนักศึกษาประจ าคณะ 
เพื่อให้นักศึกษาซึ่ง ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ได้ท า
หน้าท่ีด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา (มส. 5.1-4-
28) 

ราชการแทน และการ
รักษาราชการแทน 

มส.5.1-4-26 ค าส่ังคณะ 
เรื่อง แต่งต้ังบุคลากร
ปฏิบัติงานในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส.5.1-4-27 ค าส่ังคณะ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะท างาน
วารสารพิกุล 

มส.5.1-4-28  ค าส่ังแต่งต้ัง 
สโมสรนักศึกษาประจ า
คณะฯ 

   8. หลักนิติธรรม 
ผู้บริหารใช้อ านาจของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เช่น      
1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 

เดือน, 12 เดือน (มส. 5.1-4-29)  
2) การอนุญาตให้ลาหรือไปราชการเพื่อ

ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามสิทธิของ
บุคลากร (มส. 5.1-4-30) 

มส.5.1-4-29 แบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 

มส.5.1-4-30 ผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

   9. หลักความเสมอภาค 
     คณะผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับหลักความ
เสมอภาคท้ังในด้านการบริหารและการให้บริการ
ของคณะ เช่น 

1) การปฏิบัติต่อบุคลากรท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุน จะไม่มีการแบ่งแยกสถานะของ
การด ารงต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
และบุคลากรทุกคนจะได้รับการบริการต่างๆ ท่ี

มส.5.1-4-31 ประกาศคณะฯ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
ขอรับทุนอุดหนุนการ   
ท าวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และผลงานวิชาการใน
ลักษณะอื่น   

มส.5.1-4-32 ประกาศคณะฯ
เรื่อง การส่งข้อเสนอ   
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คณะจัดให้อย่างเสมอภาคกัน และมีโอกาสได้รับ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ห น้ า ท่ี ก า ร ง า น ต า ม
ความสามารถของตนเองอย่างเท่าเทียมกัน (มส.
5.1-4-31 - มส.5.1-4-34) 
   2) ทุกสาขาวิชาของคณะท่ีเปิดรับนักศึกษา    
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกด้านเช้ือชาติ 
ศาสนา ฐานะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย และ
อื่นๆ (มส. 5.1-4-35) 

 

เพื่อขอรับทุนอุดหนุน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ฯ  

มส.5.1-4-33 บันทึกข้อความ
เชิญชวนเขียนบทความลง
ในวารสารพิกุล 

มส.5.1-4-34 ผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร 

มส.5.1-4-35 ประกาศผลการ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2559  

   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
   ในการบริหารงานของคณะ ผู้บริหารใช้
หลักการหาข้อตกลงจากข้อคิดเห็นของท่ีประชุม   
โดยกระบวนการตัดสินใจในท่ีประชุมของ
คณะกรรมการ ในเรื่องต่างๆ ท้ังประเด็น เชิง
นโยบาย การบริหาร และแนวทางปฏิบัติจะ
อาศัยฉันทามติของท่ีประชุมท่ีมีการยอมรับหลัก
เหตุผลท่ีมีการประสานความคิดเห็น  ท่ีแตกต่าง
เพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน ท้ังในการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะ, การประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ, และการประชุม
คณาจารย์ (มส.5.1-4-36)  

มส.5.1-4-36 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ, รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ, รายงานการ
ประชุมคณาจารย์ 

 

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
ความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ตามประเด็นความรู้ อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

ด้านการผลิตบัณฑิต คณะด าเนินการจัดการ
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต โดยก าหนดประเด็น
ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ตามขั้นตอน
ของการจัดการความรู้ ดังนี้ 

มส. 5.1-5-1 รายงาน
แผนการจัดการความรู้ 
“ด้านการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2559” 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
 

มส. 5.1-5-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ เมื่อวันท่ี 
19 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
วัน เดือน 

ปี 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. เพื่อก าหนด
ความรู้เพื่อ
พัฒนาความ
แข็งแกร่งทาง
วิชาการด้าน
การจัดการ
เรียนการสอน
ของอาจารย์ 

โครงการ
พัฒนาอาจารย์ 
เร่ือง การบูร
ณาการการ
จัดการเรียน
การสอนกับ
พันธกิจอ่ืน 
 

7-8 
กันยายน 
2559 

ได้ความรู้
หลักหรือ
หัวข้อหลัก
ได้แก่ การ
ออกแบบ
การจัดการ
เรียนการ
สอนที่มี
การบูรณา
การกับพันธ
กิจอ่ืน  
 

ขั้นตอนท่ี 2 การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
วัน เดือน 

ปี 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. เพื่อให้
อาจารย์มี
ความรู้ในการ
ออกแบบการ
จัดการเรียน
การสอนที่มี
การบูรณาการ
กับพันธกิจอ่ืน 
2.เพื่อ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์
และ
แลกเปลี่ยน
ความรู้จากผู้ที่
ได้จัดการเรียน
การสอนที่มี
การบูรณาการ
กับพันธกิจอ่ืน
ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การ
จัดการเรียน
การสอนที่มี
การบูรณาการ
กับพันธกิจ
ต่างๆ ในปีที่
ผ่านมา 

10 
มกราคม 
2560 

คณาจารย์
ได้รับความรู้
จากการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เร่ือง
การจัดการ
สอนที่มี
การบูรณา
การกับการ
วิจัย การ
บริการ
วิชาการ 
และการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ในปีที่ผ่าน
มา เพื่อ
น ามา
ปรับปรุง
ดัดแปลงกับ
การ
ออกแบบ
การจัดการ
เรียนการ
สอนของตน 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 
ขั้นตอนท่ี 3 การปรบัปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้

บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
วัน เดือน 

ปี 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. เพื่อ
ออกแบบการ
จัดการเรียน
การสอนที่มี
การบูรณาการ
กับพันธกิจอ่ืน  
2.เพื่อสร้าง
ความเข้าใจใน
การจัดท า
รายละเอียด
ของรายวิชา 
(มคอ.3) 

การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อ
จัดท า
รายละเอียด
ของรายวิชา 
(มคอ.3) ใน
รายวิชาที่มี
การบูรณาการ
การจัดการ
เรียนการสอน
กับพันธกิจอ่ืน 

8 มีนาคม 
2560 

คณาจารย์
ได้
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
จัดท า มคอ.
3 เพื่อ
ออกแบบ
การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
รายวิชาที่มี
การบูรณา
การกับพันธ
กิจอ่ืน 

ขั้นตอนท่ี 4 การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
วัน เดือน 

ปี 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. เพื่อจัดท า
รายงาน
การบูรณาการ
การจัดการ
เรียนการสอน
กับพันธกิจอ่ืน 
ให้เหมาะสม
กับรายวิชา 

การจัดส่ง
รายงานการบูร
ณาการการ
จัดการเรียน
การสอนกับ
พันธกิจอ่ืน ให้
เหมาะสมกับ
รายวิชา 

มีนาคม-
เมษายน 
2560 

มีการจัดส่ง
รายงาน
การบูรณา
การการ
จัดการเรียน
การสอนกับ
การวิจัย/
การบริการ
วิชาการ/
การท านุ
บ ารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม
จ านวน 10 
รายวิชาจาก
โปรแกรม
วิชาต่างๆ  

 
ขั้นตอนท่ี 5 การน าประสบการณ์จากการท างาน และการ

ประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด“ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว ้
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
วัน เดือน 

ปี 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. เพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผล
การบูรณาการ
การจัดการ
เรียนการสอน
กับพันธกิจอ่ืน 
เพื่อสรุป
ความรู้ที่ได้ 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผล
การบูรณาการ
การจัดการ
เรียนการสอน
กับพันธกิจอ่ืน  

15 
มิถุนายน 
2560 

อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 

ขั้นตอนท่ี 6 การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู”้ 
ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ท่ีครบถ้วน ลุ่ม

ลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
วัน เดือน 

ปี 
ผลการ

ด าเนินการ 
1.เพื่อบันทึก
ขุมความรู้ 
ด้านการบูรณา
การการ
จัดการเรียน
การสอนกับ
พันธกิจอ่ืน ใน
รูปแบบของ
เอกสาร
เผยแพร่ 

จัดท าเอกสาร
เพื่อบันทึกขุม
ความรู้ ด้าน
การบูรณาการ
การจัดการ
เรียนการสอน
กับพันธกิจอ่ืน 
ส าหรับ
เผยแพร่และ
เป็นความรู้ 

กรกฎาคม 
2560 

อยู่ระหว่าง
การ
ด าเนินการ 

ด้านการวิจัย 
คณะด าเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

โดยก าหนดประเด็น ท่ีสอดคล้องกับแผนบริหาร
ความเส่ียงด้านงานวิจัยของคณะ คือการส่งเสริม
พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ต่อยอดการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยได้ด าเนินการ
ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี ดังนี้  

คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยได้ 
ร่วมกันระดมสมองเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใน
ประเด็นการส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ ต่อยอด
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดย
ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัยของ
คณะฯ ดังต่อไปนี้ (มส. 5.1-5(2)-1 
1. แผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัยของ
คณะ 

มส. 5.1-5 (2)-1 
แผนการจัดการความรู้ด้าน

การวิจัยของคณะ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญ
ต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  
   กิจกรรม ได้แก่ ส ารวจแหล่งข้อมูลในพื้นท่ีเพื่อ
การก าหนดโจทย์วิจัย 
(2) การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 
    กิจกรรม ได้แก่ บทเรียนจากชุมชนสู่การ
ก าหนดโจทย์วิจัย 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสร้างความรู้
บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
   กิจกรรม ได้แก่ ก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อตอบ
โจทย์ชุมชน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
   กิจกรรม ได้แก่ ปัญหาการวิจัยสู่การก าหนด
ตัวแปรการวิจัย 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
   กิจกรรม ได้แก่ สถานการณ์ในชุมชุมสู่การ
ก าหนดตัวแปรการวิจัยท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่น
ความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ท่ีครบถ้วน ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้น 
เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น    
   กิจกรรม ได้แก่ การก าหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัยน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 

   2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ ดังต่อไปนี้ 

(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือ
ส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร  

  ผลการด าเนินการ ได้แก่ นักวิจัยได้ข้อมูล
พื้นท่ีเพื่อการสร้างโจทย์วิจัย 

(2) การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 
   ผลการด าเนินการ ได้แก่ นักวิจัยก าหนด

โจทย์วิจัยในพื้นท่ีได้ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสร้างความรู้

บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 

มส. 5.1-5 (2)-2 
รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนการจัดการ
ความรู้ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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ผลการด าเนินการ ได้แก่ นักวิจัยข้อมูลเพื่อ
น ามาใช้ในการก าหนดโจทย์วิจัย 

(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงาน
ของตน 

ผลการด าเนินการ ได้แก่ นักวิจัยก าหนดตัว
แปรการวิจัย 

(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน 
และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 

ผลการด าเนินการ ได้แก่ หลักการก าหนด
ตัวแปรการวิจัยท่ีเหมาะกับพื้นท่ี 

(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่น
ความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ท่ีครบถ้วน ลุ่มลึกและเช่ือมโยงมากขึ้น 
เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น    

ผลการด าเนินการ ได้แก่ นักวิจัยได้กรอบ
แนวคิดการวิจัยท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

3.ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ท่ี
เป็นรูปธรรมชัดเจน มีนักวิ จัยหน้าใหม่ได้รับ
ทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
และผลง านวิ ช าก าร ใน ลักษณะอื่ น  คณะ
มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
1.อ.นันทนัช ตนบุญ 
2.อ.มุทิตา นาคเมือง 
3.อ.ภาวิณี ภูจริต 
4.อ.ดร.รัษฎากร วินิจกุล 
5.อ.ชุติมา สังวรินทะ 
6.อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์ 

มส. 5.1-5 (2)-3 
ประกาศเรื่อง  รายช่ือผู้ 
ได้รับทุนอุดหนุน
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 
และผลงานวิชาการใน 
ลักษณะอื่น  คณะ 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

 6 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไ ด้
ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2556-2560 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 
2/2556 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 (มส. 5.1-
6-1) ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  

มส. 5.1-6-1 แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2556-2560 

มส. 5.1-6-2 กิจกรรมพัฒนา
ความรู้และทักษะ
วิชาชีพ  ในปีการศึกษา 
2559 คณะ

file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.4-1-1%20แผนพัฒนาบุคลากร.pdf
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ท้ังนี้  คณะอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-
2565  

คณะฯ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2556-2560 โดยจัดท าค าส่ังท่ี 
059/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาตนเอง  ประจ าปี งบประมาณ 2560 
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2559 ท่ีผ่านมา (มส. 5.1-6-2)  ดังนี้ 

1) สายวิชาการ 
1.1 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  

ในปีการศึกษา 2559 คณะ ได้จัดโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการท้ังด้านการเรียน
การสอน  และอื่นๆ  จ านวนท้ังส้ิน  5  โครงการ  
ดังนี้ 

- โครงการแลกเปล่ียนด้านการบริหาร
การศึกษา การวิจัย และเรียนรู้วัฒนธรรมและ
ภาษา ณ University  of Social  Sciences & 
Humanities Ho Chi Minh City ป ร ะ เ ท ศ
เวียดนาม ระหว่างวันท่ี 29 ก.ค.-2 ส.ค.2559 

- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English  
camp) ส าหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วันท่ี 4-5 กุมภาพันธ์ 2560  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ศูนย์แม่สอด  
             -  โครงการพัฒนาอาจารย์ เ รื่ อ ง 
"การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ   
พันธกิจอื่น" วันท่ี 7 - 8 กันยายน พ.ศ.2559 
             -โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานด้านการบริหารจัดการ และการด าเนินงาน
ตามพันธกิจ  วันท่ี 13-14 มิถุนายน 2560 

- โครงการ“พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ”วันศุกร์ท่ี 7 กรกฎาคม  
2560  และมีผู้ส่งผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท้ังส้ิน  จ านวน 5 คน 

1.2 ด้านการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 5.1-6-3 บันทึกข้อความ
ขอปรับวุฒิ 

มส. 5.1-6-4 แบบสรุปข้อมูล
ทุนวิจัยของคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 

มส. 5.1-6-5 รายงานการ
พัฒนาตน (A2) สาย
สนับสนุน 

มส. 5.1-6-6 แผนปฏิบัติการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

มส. 5.1-6-7ภาพถ่าย
สภาพแวดล้อม และ
สถานท่ีท างาน 

มส. 5.1-6-8ระเบียบคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการ 

มส. 5.1-6-9 คู่มือการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ต่างๆ 

มส. 5.1-6-10 แผนการ
พัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคล 

มส. 5.1-6-11 คู่มือและแนว
ปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

มส. 5.1-6-12 แบบรายงาน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (A1, A2) 
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บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
จ านวน 1 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์        
ภู วิ ชิ ต  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
ภาษาอังกฤษ และบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
โทเพิ่มขึ้นจ านวน  2 คน  ได้แก่ 1.อาจารย์
บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ อาจารย์ประจ าโปรแกรม
วิชา ภาษาจีน  2.อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช  
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
และมหาวิทยาลัยสนับสนุนคณาจารย์ศึกษา
ระดับปริญญาเอกคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  จ านวน  12  คน  ประกอบด้วย 
อาจารย์ประทับใจ ทัศนะแจ่มสุข  อาจารย์     
โอกามา จาแกะ อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ  
อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร  อาจารย์ตรรกพร 
สุขเกษม อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง  อาจารย์
วาสนา อาจสาลิกรณ์  อาจารย์สุวภัทร หนุ่มค า  
อาจารย์ณัฐพล  บ้านไร่  อาจารย์กิตติณัฏฐ์           
ศิริรัตน์ อาจารย์ชุตินธร ฉิมสุข อาจารย์มาลัยรัตน์ 
คณิตชยานันท์ และอาจารย์อภิญญา จอมพิจิตร 
(ส าเร็จการศึกษา 30 มิถุนายน 2560) (มส.5.1-6-
3)  

1.3)  ด้ านพัฒนาความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการและการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ มี
ผลการด าเนินงานดังนี้  
        มีบุคลากรจัดท าบทความวิชาการและวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่และวารสารและน าบทความใน
เวทีต่างๆ จ านวน 26 ผลงาน โดยแบ่งกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6
เรื่อง และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 20 เรื่อง  (มส. 5.1-6-4)  

2) สายสนับสนุน 
2.1 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  

คณะ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สายสนับสนุน จ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

- โครงการแลกเปล่ียนด้านการ
บริหารการศึกษา การวิจัย และเรียนรู้วัฒนธรรม
และภาษา ณ Universityof Socual  Sciences 

มส. 5.1-6-13 แบบติดตาม
การพัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคล 

มส. 5.1-6-14 ค าส่ังคณะฯ 
ท่ี 059/2559 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตาม แผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร การพัฒนา
ตนเอง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
สังคมศาสตร์ 

มส. 5.1-6-15 บันทึก
ข้อความส ารวจการ
พัฒนาตนเอง 

มส. 5.1-6-16 ประกาศเรื่อง
การต่อสัญญาจ้าง 

มส. 5.1-6-17 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้ ง ท่ี  
3 / 2560  ใน วั น ท่ี  2 1 
กรกฎาคม 2560 
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& Humanities Ho Chi Minh City ป ร ะ เ ทศ
เวียดนาม ระหว่างวันท่ี 29 ก.ค.-2 ส.ค.2559  

-โครงการอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในยืมเงินเพื่อจัดท าโครงการ การขออนุญาตไป
ราชการ และการ  ใช้ระบบส านักงาน (e-office)-   

-โครงการน าเสนอนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติท่ีดี ครั้งท่ี วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 

-โครงการอบรมสัมมนา และ
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ  วันท่ี 13-14 มิถุนายน 
2560 (มส. 5.1-6-5) 

- อบรมการบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบสารสนเทศจัดการเอกสารด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อล้ิงเอกสารลงในระบบ 
Che Qa online System 3D วันท่ี 5 ก.ค. 2560 

- ส นั บ สนุ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนท าวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างาน ช่ือเรื่อง  “ประสิทธิภาพของการใช้
เทคโนโลยีสารสน เทศในการพัฒนาระบบ
บริหารงานสารบรรณ :  ศึกษาเฉพาะกรณีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
             
เพื่อให้การด าเนินงานของแผนการบริหาร ปี 
2556-2560 คณะฯ ด าเนินไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพ คณะฯ จึงมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีส่ิงสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา 
ตนเอง ดังนี้ 

1.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา  จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
จ านวน 300,000 บาท (มส. 5.1-6-6) 

1.2 มีการจัดสภาพแวดล้อม สถานท่ี 
ท างานให้มีบรรยากาศท่ีน่าอยู่และมีการจัดให้มี
ห้ อ ง พั ก ผ่ อ น ส น ท น า วิ ช า ก า ร  ไ ด้ แ ก่ มี
เครื่องปรับอากาศติดทุกห้อง มีห้องสมุดประจ า
คณะ จัดห้อง  LAB ทางภาษาอั งกฤษ และ
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ห้องเรียนอัจฉริยะท่ีสามารถบันทึกการเรียนการ
สอนในห้องเรียนได้ (มส. 5.1-6-7) 

1.3 มีการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุก
คนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน เช่น มีกองทุน
สวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ท่ีเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความ
เ ดื อ ดร้ อน เ ร่ ง ด่ วน  โ ด ยสมา ชิก กอ ง ทุ น 
ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง ลูกจ้าง และ
ข้าราชการท่ีเกษียณอายุราชการของคณะ (มส. 
5.1-6-8) 

2. เพื่อเป็นการพัฒนางานวิชาชีพตนเอง
ให้บุคลากรสายสนับสนุน จัดท า คู่มื อการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อยื่นขอช านาญการในสายงานท่ี
ก้าวหน้าขึ้น (มส. 5.1-6-9) 

3. จัดท าการแผนการพัฒนาตนเองเป็น 
รายบุคคล เพื่ อติดตามการด าเนินงานของ
บุคลากรในแต่ละคน (มส. 5.1-6-10) 

4. ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในระดับ 
บุคคล โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมี
รูปแบบชัดเจนและมีการก าหนดเส้นทางเดินของ
ต าแหน่งงานของบุคลากรทุกกลุ่ม บุคลากร
สาม า รถ ศึ ก ษา คู่ มื อ แ ละ แน ว ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบั ติราชการได้จากหน้า
เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร (มส. 5.1-6-11, มส.5.1-6-
12) 
         5.จัดท าช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารการพัฒนาตนเองท้ังทางวิชาชีพและ
วิชาการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้ง
เวียน ส่ือออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์คณะ Line 
คณะ เป็นต้น 

6. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และการท าผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
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ส าหรับระบบและกลไก เพื่ อ ให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556-2560 มีดังนี้ 

1. มีปฏิทินแผนงานเพื่อติดตามการพัฒนา 
ตนเองของบุคลากร เพื่อติดตามอย่างต่อเนื่อง
(มส.5.1-6-13) ประกอบด้วย การศึกษาต่อ การ
ท าผลงานทางวิชาการ การอบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน 

2. มีผู้รับผิดชอบในการก ากับตัวชี้วัดใน 
แผนงานการด าเนินงานของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556-2560 ตามค าส่ัง
คณะ ฯ  ท่ี  ท่ี  0 5 9 / 2 5 5 9  เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร การพัฒนาตนเอง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 (มส.5.1-6-14) 

3. มีการ จัดท าแบบติดตามการพัฒนา
ตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อดูความก้าวหน้าใน
การไปพัฒนาตนเอง และการน าไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอน (มส.5.1-6-15) 

        4.เสนอน ารายงานผลการไปพัฒนาตนเอง
ต่อมหาวิทยาลัย 2 ครั้งต่อปี  (A1,A2) 

4. มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การต่อสัญญา 
จ้างส าหรับอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าใน
ระดับปริญญาโท และเกณฑ์การ ต่อสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละช่วงระยะ เช่น 
การต่อสัญญาเพื่อเข้าสู่ระยะท่ี 2 ได้จะต้องมีการ
จัดท าเอกสารประกอบการสอน การเข้าสู่ระยะท่ี 
3 ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ และมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีน่าพอใจ (มส.5.1-6-16) 
 
ส าหรับการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ
ของการด าเนินงานแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2556-2560 คณะฯ ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการก ากับ ติดตาม แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร การพัฒนาตนเอง ประจ าปี
งบประมาณ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้ติดตามตรวจสอบและเสนอท่ี
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ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จ า ค ณ ะ ฯ  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการคณะ ครั้งท่ี 3/2560  วันท่ี 21 
กรกฎาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาให้ข้อ เสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
ส าห รับแผนพัฒนาบุ คลากร  ไ ด้ท า กา ร
ประเมินผลความส าเร็จของแผนงานดังกล่าว  
ดังนี้   
      คณะฯ จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จ 
ของแผนการบริหา รและพัฒนาบุ คลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน มีตัว
บ่งช้ีท้ังหมด 23 ตัว  บรรลุเป้าหมาย จ านวน 21 
ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 ตัว  ได้แก่  ร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  และ
ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  คิดเป็นร้อยละความส าเร็จเท่ากับ 
91.30 โดยน าผลการประเมินดังกล่าว เข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ ง ท่ี 
3/2560 ในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560  โดยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงใน
ประเด็น  คือการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกและ
การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ  รวมถึงการเพิ่ม
จ านวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ 

 7 ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและ พัฒนาการของ
คณะท่ีได้ปรับให้การ
ด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะ
ตามปกติท่ีประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ต้ังแต่ระดับหลักสูตร 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด โดยมีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสอดรับ
กับมหาวิทยาลัย และองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และ
เก ณฑ์ ก า ร ป ระ เ มิ น คุณภ าพ ภ าย ใน ข อ ง
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะฯ ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การ ศึกษาตามนโยบายและแนวทางการ

มส. 5.1-7-1  ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง  
นโยบายและแนว
ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ฉบับ
ประกาศ ณ วันท่ี 26 
มกราคม 2558  

มส. 5.1-7-2 คู่มือการ
ประกันคุณภาพ
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ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
แผนงานการประกันคุณภาพ รวมท้ังระเบียบ
วิธีการ ขั้นตอน ระบบพัฒนาคุณภาพระบบการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (มส. 5.1-7-1) 

 
2. คณะฯ ด าเนินงานตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA ในการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยเริ่ม
จากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและการ
ปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การด าเนินงานตาม
ภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีกลไกดังนี้ 

2.1 คณะฯ ด าเนินงานตามคู่มือการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (มส. 5.1-
7-2) 

 
2.2 คณะฯ มีคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในคณะ โดยได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อท า
หน้าท่ีเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน และติดตามผล
การด าเนินงานตามกรอบการประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีการศึกษา 2559 ท้ังในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
(มส.5.1-7-3) 

   
2.3 คณะฯ มีแผนปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการ ศึกษาภายในคณะ  ประจ าปี
การศึกษา 2559 (มส. 5.1-7-4) 

 
2.4 คณะฯ จัดสรรงบประมาณตาม

โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และจัด

การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

มส. 5.1-7-3 ค าส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ท่ี  
036/2559 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2559 
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2559 และ คส.เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 061/2559 ลง
วันท่ี 2 กันยายน 2559  

มส. 5.1-7-4 แผนปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์   
ปีการศึกษา 2559 

มส. 5.1-7-5 บันทึกข้อความ
ขออนุญาตจัดกิจกรรม
วันท่ี 8 มิถุนายน 2560 
และวันท่ี 14 กรกฎาคม 
2560 

มส. 5.1-7-6  แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ระดับ
คณะ  

มส. 5.1-7-7  แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ   
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ระดับหลักสูตร  
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กิจกรรมสร้างความเข้าใจและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(มส. 5.1-7-5) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
มีงบประมาณโครงการพัฒนาระบบและกลไก
งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จ านวน 
40,000 บาท และงบประมาณการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จ านวน 
50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของหลักสูตรในคณะ จ านวน 
10 หลักสูตร (มส. 5.1-7-6, มส. 5.1-7-7) 

 
2.5 คณะฯ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ

และการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะฯ ให้กับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ (มส.
5.1-7-8) 

1) กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)/มคอ.7 ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2559 เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2560 

2) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ
จัดท า มคอ.7 หรือรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
โดยคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 
2560  

3) กิจกรรมเชิงปฏิบั ติการการจัด
รายง านการประ เมิ นตน เอง  ( SAR)  คณะ
มนุ ษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์  ประจ าปี
การ ศึกษา 2559 พร้ อมลงข้ อมู ล ในระบบ 
Cheqa3D Online System เพื่อรองรับการตรวจ
ประ เมิ น คุณภาพการ ศึกษา เมื่ อ วั น ท่ี  1 4 
กรกฎาคม 2559 

น อ ก จ าก นี้ คณะ ฯ  ยั ง ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
คณาจารย์ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท้ังใน

มส. 5.1-7-8  บันทึก
ข้อความเชิญเข้าร่วม
กิจกรรม และเอกสาร
ประกอบจัดกิจกรรมสร้าง
ความเข้าใจและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับงานประกนั
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร และระดับ
คณะฯ ประจ าปี
การศึกษา 2559  

มส. 5.1-7-9 หนังสือเชิญเข้า
ร่วมกิจกรรม อบรม  เพื่อ
พัฒนาตนเองในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

มส. 5.1-7-10 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง  
นโยบายและแนว
ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ฉบับ
ประกาศ ณ วันท่ี 26 
มกราคม 2558 (เอการ
เดียวกับ มส. 5.1-7-1)   

มส. 5.1-7-11 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบ
และกลไกในการก ากับ
การด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ฉบับ
ประกาศ ณ วันท่ี 1  
มิถุนายน พ.ศ.2559   

มส. 5.1-7-12  บันทึก
ติดตาม และเชิญประชุม
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หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
(มส. 5.1-7-9) 

1)  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
โดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันท่ี 
30 พฤศจิกายน และวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 

2)  จั ด บุ ค ล า ก ร เ ข้ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการประชุมเสวนา เรื่อง “เสวนาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ประโยชน์ ในการน า เกณฑ์  
EdPEx/TQA มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 
และการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ”  จัดโดย
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันท่ี 21 
ธันวาคม 2559 

3)  ป ร ะ ชุ ม แ ลก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู้
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)/มคอ.7 ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2559 เมื่อวันท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2560 (อ.ประจ า
หลักสูตรทุกท่าน)   

4)  โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ( ส า ห รั บ ผู้ ไ ม่ มี
ประสบการณ์) วิทยากรโดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนา
พงศธร  จัดโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
เมื่อวันท่ี 29-31 มีนาคม  2560 

5)  กิ จกร รมแลก เป ล่ียน เ รี ยน รู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรับตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระ ดับหลักสูตร และคณะ 
(ส าหรับเลขาตรวจประเมินหลักสูตร) จัดโดยส า
น าประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2560   

6)  กิจกรรมการทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 
จัดโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 ในระหว่างวันท่ี 1-2 มิถุนายน 
2560 

7)  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 
ปร ะจ า ปี ก า ร ศึ กษ า  2559  เ มื่ อ วั น ท่ี  1 4 

ติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (มคอ.7) 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 

มส. 5.1-7-13 รายงาน
ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

มส. 5.1-7-14 รายงานการ
ควบคุมภายใน และผล
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

มส. 5.1-7-15 ผลการ
ประเมินการสอนคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2559 

มส. 5.1-7-16 เอกสารสรุป 
โครงการ เพื่อรับการ
ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของ
ผู้บริหาร คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ  ประจ าปี
งบประมาณ 2559 โดย
คณะกรรมการติดตาม  

มส. 5.1-7-17 ค าส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ท่ี
020/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าและ
สังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
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กรกฎาคม พ.ศ.2560 
   

2.6 คณะมีการควบคุมคุณภาพ และ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยด าเนินการดังนี้  

2.6.1 การควบคุมคุณภาพระดับ
คณะ ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ 
(มส. 5.1-7-10)  

2.6.2 ส าหรับระดับหลักสูตร คณะได้
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ตาม
ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ของประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบและ
กลไกในการก ากับการด า เนินการประกัน   
คุณภาพหลักสูตร ฉบับประกาศ ณ วัน ท่ี 1  
มิถุนายน พ.ศ.2559  (มส.5.1-7-11) และมีการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดในตัวบ่งช้ี 
5.2 

2 . 6.3 ค ณ ะ มี ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีระดับคณะ และ
ระดับโปรแกรมวิชาอย่างต่อเนื่อง ท้ังเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและวาจา รวมท้ังจัดกิจกรรม
ติดตามความก้าวหน้า (มส.5.1-7-12) 

2.6.4 นอกจากการควบคุมคุณภาพ
และตรวจสอบคุณภาพของระบบป ระกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาแล้ว คณะฯ ยัง
ไ ด้ ใ ช้  ว ง จร คุณภ าพ  PDCA ใน ระบบกา ร
บริหารงานอื่นๆ เช่น  

1) การปฏิบั ติราชการตาม
แผนงาน/โครงการต่างๆ โดยคณะฯ ได้สรุป
รายงานประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุง
ในปีงบประมาณต่อไป (มส. 5.1-7-13) 

2) คณะฯ ได้ด าเนินการตาม
ระบบกลไกการตรวจสอบภายใน ตามข้อบังคับ

และหลักฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2559 เพื่อ
บันทึกข้อมูลในระบบ 
CHE QA Online ลงวันท่ี 
5 กรกฎาคม 2560 

มส. 5.1-7-18  บันทึกจัด
กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)  

มส. 5.1-7-19 
    หน้าเว็บไซต์ 

http://huso.kpru.ac.th
เผยแพร่รายงานการ
ประเมินตนเองและผล
การประเมินตนเองของ
คณะ  

มส. 5.1-7-20 บันทึก
ข้อความคณะ เรื่อง   
การมอบหมายงานตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

มส. 5.1-7-21 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะ
มนุษย์ฯ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
(ด าเนินงานในปี
การศึกษา 2559) 

มส. 5.1-7-22 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารคณะ ครั้งท่ี 
4/2559 วันจันทร์ท่ี 12  

http://huso.kpru.ac.th/
http://huso.kpru.ac.th/
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ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรับการ
ตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ 
ไ ด้ เ ข้ า ต ร ว จสอ บ ก าร ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ร อ บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่อวันอังคารท่ี 9 
พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย ผศ.อมรา  
ครองแก้ว, ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล, ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญโอภาส และอาจารย์อิสสราพร  อ่อน
บุญ (เลขานุการ )  โดยมี ผู้บริหารของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล  
โดยผลการสอบทานพบว่า คณะมีการปฏิบัติใน
เรื่องการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ท่ี เหมาะสมโดยมีข้ อตรวจพบ และ
คณะกรรมการมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม (มส. 5.1-7-14) 

3) ในด้านการเรียนการสอน 
นักศึกษาได้ท าการประเมินการสอนของอาจารย์
ประจ าและอาจารย์พิเศษในทุกรายวิชา ท้ังภาค
ปกติ และภาค กศ.บป. และคณะแจ้งผลการ
ประเมินต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน ในปีการศึกษา
ต่อไป (มส. 5.1-7-15) 

4 )  ค ณ ะ ฯ  รั บ ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะ โดย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งาน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งคณะฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ได้น าข้อเสนอแนะไปวางแผนการด าเนินการเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  ส าหรับปีการศึกษา 
2559 คณะกรรมการฯ ได้เข้าตรวจติดตาม 
คณะฯ ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2559 
เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสท่ี 2 และ
สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของ
คณะฯ จากการติดตามผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ 
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้คณะเร่ง
ติดตามการด า เนิน โครงการและ เบิก จ่าย

กันยายน พ.ศ. 2559   
และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 
7/2559 วันศุกร์ท่ี  11 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559   

 มส. 5.1-7-23 เอกสารการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งท่ี 
9/2559 วันอังคารท่ี 13 
กันยายน 2559 และ
เอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 9/2559  
วันพฤหัสบดีท่ี 15 
กันยายน 2559 

มส. 5.1-7-24  
    (1) แบบรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ ภายใน
ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2558 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

    (2) เอกสารทบทวนแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ 2560 

มส.5.1-7-25  แผนบริหาร
ความเส่ียงใน 
ปีงบประมาณ 2560 

มส.5.1-7-26  
    (1) รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผน
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
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งบประมาณให้ตรงตามไตรมาสท่ีก าหนด และ
ติดตามการ ใ ช้ จ่ า ย งบประมาณประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 อีกครั้ ง เมื่อวัน ท่ี 5 
ตุลาคม 2559  (มส. 5.1-7-16) 

2.7 คณะฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยในปีการศึกษา 2559 
แต่ละหลักสูตรมีก าหนดประเมินฯ ดังนี้  

ท่ี หลักสูตร วัน เดือน ป ีท่ี
รับตรวจ 

1 รป.ม. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น 

13 ก.ค. 60 

2 รป.บ.  19 มิ.ย.60 
3 น.บ. 9 มิ.ย.60  
4 วท.บ. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 20 มิ.ย.60 
5 ศป.บ. วิจิตรศิลป์ฯ 20 มิ.ย.60 
6 ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 มิ.ย.60 
7 ศศ.บ.  สาขาวิชาภาษาจีน 4 ก.ค. 60 
8 ศศ.บ.  สาขาวิชาภาษาไทย 21 มิ.ย.60 
9 ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 19 มิ.ย.60 
10 ศศ.บ. สาขาวิชา             

บรรณารักษศาสตร์ฯ 
28 มิ.ย.60 

11 ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 29 มิ.ย.60 

ส าหรับระดับคณะ รับตรวจประเมินใน
ระหว่างวันท่ี 1-2 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยก่อนท่ี
จะรับตรวจประเมิน คณะฯ ได้มีการเตรียมความ
พร้อมดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 
14 กรกฎาคม 2560 เพื่อช้ีแจ้งและเตรียมความ
พร้อมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับคณะ  

2 )  ค ณ ะ ฯ  มี ค า ส่ั ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะท างานสังเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเอง และหลักฐาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA Online 
(มส. 5.1-7-17) 

3)  จั ด กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการการจัดรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ด าเนินงานในปี
การศึกษา 2559) รอบ 9 
และ 12 เดือน 

    (2) ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 
3/2560 เมื่อวันท่ี 21 
กรกฎาคม 2560 
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ประจ าปีการศึกษา 2559 และลงข้อมูลในระบบ 
Cheqa3D Online System เพื่อรองรับการตรวจ
ประ เมิน คุณภาพการ ศึกษา เมื่ อ วั น ท่ี  14 
กรกฎาคม 2560 (มส. 5.1-7-18) 

และเมื่อรับตรวจประเมินฯ เสร็จส้ินแล้ว 
คณะฯ จะด าเนินการเผยแพร่รายงานการประเมิน
ตนเองและผลการประเมินตนเองของคณะเป็น
เอกสารรูปเล่มผ่านเว็บไซต์ 
http://huso.kpru.ac.th ต่อไป (มส. 5.1-7-19) 
 

2.8 มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินการดังนี้ 

1) คณะฯ ได้น าผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากคณะกรรมการ
คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 
2558 (มส. 5.1-7-20) น าเสนอต่อผู้บริหารคณะ 
และประธานโปรแกรมวิชา โดยได้มอบหมายงาน
ให้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ หรืองานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่ อปรับปรุ งการด า เนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดท าแผนการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
( มส .  5 . 1 - 7 - 21 )  น า เ สนอ ต่อ ท่ีประ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (มส. 5.1-7-22) 

2) มหาวิทยาลัยน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในจาก ผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งท่ี 9/2559 วันอังคารท่ี 13  
กั น ย า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ น า เ ส น อ ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย ในการประชุมวันพฤหัสบดีท่ี 15 
กันยายน 2559 (มส. 5.1-7-23) 

3)  น าผลการประเมิน คุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ มาทบทวนในการปฏิบัติงาน
ของคณะ โดยผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://huso.kpru.ac.th/
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ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้
บรรลุผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ซึ่ง
ไ ด้น าผลการประ เมิน คุณภาพฯ ท้ั ง ระ ดับ
โปรแกรมวิชา ระดับคณะ และมหาวิทยาลัยท่ี
เป็นจุดอ่อน มาหาแนวทางพัฒนา และทบทวน
แผนโดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนมีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนทุกตัว
บ่งช้ี (มส.5.1-7-24) ท้ังนี้ จากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2558 
พบว่า  มีตัวบ่งช้ี 4 ตัว  ท่ีมีผลการประเมินท่ีอยู่
ในระดับท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ดังนี้ 

- ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม ได้คะแนน  2.73 
คะแนน 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าท่ี
คุณวุฒิปริญญาเอก ได้คะแนน 2.14 คะแนน  

- ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าท่ี
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ได้คะแนน  1.33
คะแนน   

- ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4  จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า ได้คะแนน 3.77 คะแนน 

 โดยมติที่ประชุม คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ และพิจารณาตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน   
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยมีมติให้น าไปไว้ในแผน
ของการบริหารความเส่ียง และด าเนินการตามแผน
เพื่อให้ตัวบ่งช้ีบรรลุเป้าหมายต่อไป นั้น  คณะได้
ตระหนักถึงความส าคัญและหามาตรการและ
แนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยได้น าตัวบ่งช้ีดังกล่าว
ไปจัดท าเป็นประเด็นความเส่ียง และจัดท าแผน
บริหารความเส่ียงใน ปีงบประมาณ 2560 เพื่อ
ขจัดความเส่ียงดังกล่าว (มส.5.1-7-25) ท้ังนี้ 
คณะได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ประจ าปีการศึกษา 2558 (ด าเนินงานในปี
การศึกษา 2559) รอบ 9 และ 12 เดือน ต่อท่ี
ประ ชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ ง ท่ี  
3/2560 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 (มส.5.1-
7-26) 

 
การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

7 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแล
ตัวบ่งชี้ :    

ผศ.สุชิน  รอดก าเหนิด 
อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม 

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การด าเนินงาน: 

อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ 
อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 
 

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3000, 3001 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3010 
E-mail : phatchanapha@gmail.com E-mail : takapornsuk@gmail.com  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกในการก ากับ
การด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้ เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ดังนี้ 

1. มีระบบการก ากับ โดยจัดท าเป็น
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง ระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ฉบับ
ประกาศ ณ วันท่ี 1  มิถุนายน พ.ศ.2559 
(มส.5.2-1-1) เพื่อให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตรของทุกหลักสูตรเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยสาระส าคัญของระบบ มี
ดังนี้ 

1.1) มีการแ ต่ง ต้ังคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร  ตามค าส่ังคณะฯ ท่ี 035 / 2559  
ส่ัง ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 (มส.5.2-
1-2) 

1.2) ก าหนดให้ทุกหลักสูตรด าเนินการ
ตามประกาศระบบและกลไกฯ โดยก าหนด
ประเด็นการประชุมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับตัว
บ่งช้ีการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ท้ังก่อน
เปิดภาคเรียน  ระหว่างภาคเรียน  เมื่อส้ินภาค
เรี ยน โดยคณะมี การก ากั บติ ดตามการ
ด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการก ากับฯ 
แต่ละครั้ง (มส.5.2-1-3) 

มส.5.2-1-1 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง 
ระบบและกลไกในการ
ก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร ฉบับประกาศ 
ณ วันท่ี 1  มิถุนายน 
พ.ศ.2559 

มส.5.2-1-2  ค าส่ังคณะฯ ท่ี 
035 / 2559 เรื่อง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประกนั
คุณภาพหลักสูตร ส่ัง ณ 
วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2559 

มส.5.2-1-3  ประเด็นการ
ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ร่วมกับ
คณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 
2559 
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1.3 เมื่อส้ินภาคการศึกษา ก าหนดให้
ทุกหลักสูตรจัดท าแบบสรุปคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยการประเมินตนเอง  และ
คณะกรรมการก ากับฯ รวบรวมข้อมูลของทุก
หลักสูตร น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ เพื่อพิจารณา 

1.4 คณะฯ แจ้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะให้หลักสูตรทราบ
เพื่ อวางแผนและด า เนินการแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

1.5 เมื่อส้ินปีการศึกษาให้หลักสูตรจัด
ประชุมเพื่อทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาในการบริหาร
หลักสูตรตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปีการศึกษา 

1.6 ห ลั ก สู ต ร รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

1.7 คณะกรรมการการก ากับการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  น ารายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแต่
ละหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแจ้ง
ให้ห ลัก สูตรทราบและด า เนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

2.  มีกลไกการก ากับเพื่อให้หลักสูตรได้
ด าเนินการให้ เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร  อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ท้ังปีการศึกษา ดังนี้ 

2.1 มีการประชุมคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 
2559 มีการประชุมจ านวน 5 ครั้ง ได้แก ่(มส.
5.2-1-4) 

มส.5.2-1-4 เอกสาร
ประกอบการประชุมใน
แต่ละครั้ง (5 ครั้ง) 

 
มส.5.2-1-5 บันทึกข้อความ

ให้ทุกหลักสูตร ทบทวน
และยืนยันอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
2559  

มส.5.2-1-6 ปฏิทินการ
ด าเนินงานจัดท า มคอ.
3–7 ประจ าปีการศึกษา 
2559 

มส.5.2-1-7 ปฏิทินการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.
2559 / หนังสือ สกอ. 
เรื่องการรับทราบการ
ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 

มส.5.2-1-8 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการก ากับฯ 
ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อ
วันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.
2559 

มส.5.2-1-9 เอกสารการ
ก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 

มส.5.2-1-10 เอกสาร
น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งท่ี 
5/2559 เมื่อวันท่ี 12 
ตุลาคม พ.ศ.2559 
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1) ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 13 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

2) ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 28 
ตุลาคม พ.ศ.2559 

3) ครั้ง ท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 8  
มีนาคม พ.ศ.2560 

4) ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันท่ี 21 
เมษายน พ.ศ.2560 

5) ครั้งท่ี 5/2559 เมื่อวันท่ี 14 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 

2.2 จัดท าบัน ทึกข้อความให้ ทุก
หลักสูตร ทบทวนและยืนยันอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (มส.5.2-1-5) โดยก ากับให้มีการ
จัดท าแบบขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (สมอ.08)  

2.3 จัดท าปฏิ ทินการด าเนินงาน
จัดท า มคอ.3–7 (มส.5.2-1-6) แจ้งในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และท่ี
ประชุมอาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
รวมถึงปิดประกาศประชาสัมพันธ์ท่ีหน้าห้อง
โปรแกรมวิชา  

2.4  ด าเนินการให้ทุกหลักสูตร (10 
หลักสูตร) ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.
2559 ตามรอบระยะเวลาการปรับปรุ ง
หลักสูตร (มส.5.2-1-7) 

2.5 ติดตามให้ทุกหลักสูตรรายงาน
ผลการด าเนินงานในองค์ประกอบท่ี 1 เรื่อง
การก ากับมาตรฐานหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเตรียมการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการระดับ
ห ลั ก สู ต ร  ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 โดย
แจ้งให้ทุกหลักสูตรด าเนินการในการประชุม
คณะกรรมการก ากับฯ ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 
28 ตุลาคม พ.ศ.2559 (มส.5.2-1-8)  

มส.5.2-1-11 เอกสาร
น าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 7 
เมื่อวันท่ี 11 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

มส.5.2-1-12 เอกสาร
แนวทางการประเมิน
ระบบและกลไกการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 เมื่อ
วันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.
2560 

มส.5.2-1-13 เอกสาร
ประกอบการประชุม
ของกิจกรรม/โครงการ
แต่ละครั้ง 

มส.5.2-1-14 โครงการ 
สนับสนุนงบประมาณ
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560/สรุปรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการรับ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 
2559 
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2.6  คณะ ฯ  ไ ด้ น า เ สน อผล ก า ร
ประเมินองค์ประกอบท่ี 1 เพื่อการก ากับ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อ
มหาวิทยาลัย (มส.5.2-1-9)  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ (มส.5.2-1-10) ในการประชุม
ครั้งท่ี 5/2559 เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ.
2559 และน าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันท่ี 
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (มส.5.2-1-11) 

2.7 มอบหมายให้หลักสูตรท่ีมีแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร จากผลการประเมินของปีการศึกษา 
2558 เพื่อรับผิดชอบการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี โดยคณะกรรมการ
ก ากับฯ  ได้จัดท าแบบฟอร์มแนวทางการ
ประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 โดย
ก าหนดให้มีการน าเสนอเพื่อแลกเปล่ียน
เรี ยนรู้ ในการ เตรี ยมการ จัดท าผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรองรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 
พ.ศ.2560 (มส.5.2-1-12) 

2.8 จัดประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 
(มส.5.2-1-13) 

1) การประชุมคณะกรรมการ
ก ากับฯ จ านวน 5 ครั้ง 

2) กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ห ลั ก สูต ร  โ ด ยส า นั กป ร ะกั น คุณภ าพ
การศึกษา  เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน และ
วันท่ี 7 ธันวาคม 2559 
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3)  จัดบุคลากรเข้า ผู้ เข้ า ร่ วม
โครงการประชุมเสวนา เรื่ อง “ เสวนา
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ประโยชน์ในการ
น าเกณฑ์ EdPEx/TQA มาใช้ในการประกัน
คุณภาพภายใน และการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ”  จัดโดยส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 

4)  ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมิน
ตน เ อ ง  (SAR)/ ม คอ . 7 ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 
พ.ศ.2560 (อ.ประจ าหลักสูตรทุกท่าน)   

5)  กิจกรรมเสริมสร้ างความ
เข้าใจและการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เขียนรายงานผลการด าเนินงาน (มคอ.
7)/SAR ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2559 เมื่อวันท่ี 8  มีนาคม พ.ศ.2560 

6)  โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภายในระ ดับห ลัก สูตร  (ส าหรับ ผู้ ไม่ มี
ประสบการณ์) วิทยากรโดย ศ.นพ.วุฒิชัย 
ธนาพงศธร  จัดโดยส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันท่ี 29-31 มีนาคม  2560 

7)  อ บ ร ม “AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis” จัด
โดยส านักประกันคุณภาพ เมื่อวันท่ี 26-27 
เมษายน 2560  

8)  กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรับตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ 
(ส าหรับเลขาตรวจประเมินหลักสูตร) จัดโดย
ส าน าประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 
2560   

9)  กิจกรรมการทบทวนระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร จัดโดยส านักประกันคุณภาพ
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การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ใน
ระหว่างวันท่ี 1-2 มิถุนายน 2560  

10)  ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อ
วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

2.9 มีการจัดสรรงบประมาณให้
หลักสูตรละ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้ใช้
จ่ายในการบริหารงานประกันคุณภาพ
หลัก สูตร  และมหาวิทยา ลัยสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 (มส.5.2-
1-14) 

 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด า เนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร  ตามค าส่ังคณะฯ ท่ี 035 / 2559 
ส่ัง ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โดยท า
หน้าท่ีด าเนินงานให้ เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังก ากับ
ให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (มส.5.2-2-1)   

คณะกรรมการฯ ได้มีการก ากับติดตาม 
โดยมีบันทึกข้อความตามแบบฟอร์มให้
หลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร  และรายงานผลการก ากับติดตาม
ให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษาอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559   
1. รายงานผลการประเมิ นคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558 ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้ งท่ี 6/2559 เมื่อวันท่ี  25  
กรกฎาคม พ.ศ.2559 (มส.5.2-2-2) 

2. รายงานผลการพิจารณามอบหมาย
หลักสูตรท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินงาน

มส.5.2-2-1  ค าส่ังคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ท่ี  035 / 
2559 เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร ส่ัง ณ วันท่ี 1 
กรกฎาคม พ.ศ.2559 

มส.5.2-2-2  เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อ
วันท่ี 25 กรกฎาคม 
พ.ศ.2559 

มส.5.2-2-3  เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อ
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ตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพหลักสูตร และ
น า เ สนอร่ า ง แผนพั ฒนา คุ ณภาพตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร 
เพื่อด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งท่ี  
7/2559 เมื่อวันท่ี 11  พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
(มส.5.2-2-3) 

3. น าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ผลการ
ประ เมิน อง ค์ประกอบ ท่ี  1  การก ากั บ
มาตรฐานหลักสูตร ปีการ ศึกษา 2559 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2559 ในการประชุม
ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันท่ี 11  พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 (มส.5.2-2-4) 

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559 
1. น าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ผลการ

ประ เมิน อง ค์ประกอบ ท่ี  1  การก ากั บ
มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 
พ.ศ.2560 (มส.5.2-2-5) 

2. รายงานผลการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ในการ
ประชุมครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 
พ.ศ.2560 (มส.5.2-2-6) 

3. รายงานผลการประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 และผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
(ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งจ าแนกตาม
องค์ประกอบ) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อ
วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (มส.5.2-2-7)   

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2559 

มส.5.2-2-4 เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อ
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2559 

มส.5.2-2-5  เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 1/2560 
เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 
พ.ศ.2560 

มส.5.2-2-6  เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 2/2560 
เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 
พ.ศ.2560 

มส.5.2-2-7  เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อ
วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะฯ จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ด า เนินงานของหลักสูตรให้ เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
โดยในปีการศึกษา 2559  มี โครงการ/
งบประมาณ ท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อให้

มส.5.2-3-1 สรุปอัตราก าลังท่ี
ได้รับเพิ่มในปีการศึกษา 
2559 

มส.5.2-3-2  โครงการต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
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เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  ดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  

1.1  คณะก ากับติดตามให้มีการส ารวจ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และขอจัดสรร
อัตราก าลั งพนักงานมหาวิทยาลัยให้กั บ
หลักสูตรท่ียังขาดแคลน โดยมีหลักสูตรท่ีได้รับ
จั ดสร รอั ต ร าก า ลั ง ต า แหน่ งพนั ก ง าน
มหาวิทยาลัยเพิ่มได้แก่ (มส.5.2-3-1)  

- ภาษาจีน 2 อัตรา 
- วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์       1 

อัตรา 
- ดนตรี 1 อัตรา 
- บรรณารักษศาสตร์ฯ 2 อัตรา 

2. บัณฑิต  
2.1  คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการส ารวจ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อจัดส่งข้อมูล
ให้กับหลักสูตร 

2.2  คณะฯ จัดโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสการมี
งานท าให้กับบัณฑิต  ช่ือ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนท างาน” เมื่อวันท่ี 
19 ธันวาคม 2559 

3.   นักศึกษา  คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
กลางส าหรับการพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ (ข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์ประกอบท่ี 
1.6) และยังจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ
เพื่อให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละ
หลักสูตร  

มส.5.2-3-3  เอกสาร
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
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โดยในปีการศึกษา 2559 คณะได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะบันฑิตตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ และสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตของคณะ ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ พัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต  

งบประมาณพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต  

1.โครงการอยู่อย่างสุขใจใต้ร่ม
พิกุล (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา 2559) 

ง บ ป ร ะ ม า ณ
โครงการอยู่อย่าง
สุ ข ใ จ ใ ต้ ร่ ม พิ กุ ล 
จ านวน 15,000 บาท  

2.กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  พั ฒ น า
คุณลักษณะบัณฑิต
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  
จ านวน 65,000 บาท  

3.ไหวค้รู 

4.กีฬาสีระหว่างคณะ 

5.ชุมนุม 

6.เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิต เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนท างาน 

4.   อาจารย์  คณะฯ มีโครงการท่ีสนับสนุน
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
(มส.5.2-3-2) ดังเช่น   

ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ จ านวน 300,000 บาท  
(3,000 บาท/คน) 

โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

20,000 บาท 

โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรผลิต 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
และผลงานวิชาการอ่ืน 

135,000 บาท 

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

5,0000 บาท 

 
5.   หลักสูตร การเรียนการสอน และการ

ประเมิน  คณะฯ มีโครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ เช่น 
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5.1  โครงการบริหารงานวิชาการและ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์ 
จ านวน 59,000 บาท 

5.2  โครงการพัฒนาโปรแกรมวิชาสู่ความ
เป็นเลิศ เพื่อด าเนินโครงการบริการวิชาการท่ีมี
การบูรณการกับการเรียนการสอนดังนี้  

5.2.1 พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ภู มิ
สารสนเทศสู่ความโดดเด่นและเป็นเลิศ จ านวน 
8,0000 บาท 

5.2.2  พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
ภาษาอังกฤษสู่ความโดดเด่นและเป็นเลิศ 
จ านวน 8,0000 บาท 

 
6.   ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  คณะฯ จัด

งบประมาณในโครงการบริหารจัดการการศึกษา
เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ และส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ จ านวน 334,060 บาท นอกจากนี้ ยังจัด
ให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง  
ห้องสมุดคณะ และห้องปฏิบัติการทางภาษา 
จ านวน 30 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
ให้ท้ังกับอาจารย์และนักศึกษา 

นอกจากนี้  คณะฯ ยั งมี งบประมาณ
สนับสนุนส าหรับการบริหารงานประกัน
คุณภาพท้ังระดับคณะ และระดับหลักสูตร  
จ านวน 2 โครงการ (มส.5.2-3-3)  ได้แก่ 

1) โครงการพัฒนาระบบและกลไกงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จ านวน 
40,000 บาท 

2) โครงการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรละ 5,000 
บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท 

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

ในปกีารศึกษา 2559 คณะก าหนดให้ทุก
หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก
คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ังขึ้น  โดย
ทุกหลักสูตรได้รับการประเมินในระหว่าง

มส.5.2-4-1 ค าส่ัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ท่ี 705 
/2559 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจ



186 
 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

   

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

วันท่ี 9 มิถุนายน –13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
(มส.5.2-4-1 , มส.5.2-4-2)  โดยรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560  เมื่อ
วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (มส.5.2-4-3) 

 

ประเมินการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงาน 
ประจ าปีการศึกษา 
2559  

มส.5.2-4-2  ก าหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  
2559 ระดับหลักสูตร 

มส.5.2-4-3  เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 3/2560  
เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 
พ.ศ.2560 

 5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง   

จากการรายงานผลติดตามการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่ อพิจารณาในแต่ละภาค
การศึกษานั้น คณะได้น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) จากการรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2559 เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559นั้น 
(มส.5.2-5-1) คณะกรรมการประจ าคณะ ให้
ข้อเสนอแนะ จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่   

1.1) ให้คณะเร่ งด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์ในเรื่องของคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ  

การปฏิบัติ  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 คณะจัดให้มี โครงการพัฒนา
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
20,000 บาท   (มส.5.2-5-2)   

มส.5.2-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี           
6/2559 เมื่อวันท่ี 25 
กรกฎาคม พ.ศ.2559 

มส.5.2-5-2 โครงการพัฒนา
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

มส.5.2-5-3  
     - เอกสารประกอบการ

ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งท่ี 7 / 
2559 เมื่อวันท่ี 11  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2559 

     - กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในวันท่ี 8 
มีนาคม พ.ศ.2560 

มส.5.2-5-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
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ในส่วนของการส่งเสริมคุณวุฒิ 
คณะได้จัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคล โดยมีผู้แสดงความจ านงในการศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน ได้แก่        
1. อ.ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ 2. อ.ธวชินี  ลาลิน        
3.อ.ปนัดดา  พาณิชยพันธ์ุ  4.อ.นารถนรี  พอใจ       
5. อ.อัฐพร  คริสต์พระพร 6. อ.อนุลักษณ์  อาสาสู้ 

ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ใ น ปี
การศึกษา 2559 มีอาจารย์ยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ จ านวนท้ังส้ิน 3  คน (อ.ดร.
ปรียานุช พรหมภาสิต อ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม 
อ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์) 

1.2) ให้คณะพิจารณาหลักสูตรท่ีมี
แนวปฏิบัติท่ีดีในแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อให้ต้นแบบ
ในการด าเนินงานส าหรับปีการศึกษา 2559 
ต่อไป 

ก า ร ป ฏิ บั ติ  ค ณ ะ ฯ โ ด ย
คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพหลักสูตร ร่วมพิจารณา
และ มอ บห มายห ลัก สู ตร  โ ดย แ จ้ ง ใ ห้
คณะกรรมการประจ าคณะทราบในการ
ประชุมครั้งท่ี 7/2559   และจัดให้มีกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.
2560 (มส.5.2-5-3) 

ผลการด าเนินงาน หลักสูตรมี
แนวทางในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ โดยมีคะแนนผลการประเมินระดับ
หลักสูตรในภาพรวมของคณะสูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2558 จาก 2.73 คะแนน  เป็น 
2.96 คะแนน 

2) จากการน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร ปีการ ศึกษา 2559 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2559 ในการประชุม
ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันท่ี 11  พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 (มส.5.2 -5 -4)  คณะกรรมการฯ มี

ประจ าคณะครั้งท่ี 
7/2559 เมื่อวันท่ี 11  
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

มส.5.2-5-5 รายละเอียด
กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัย
และรายช่ือนักวิจัยหน้า
ใหม่ 

มส.5.2-5-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งท่ี 
1/2560 เมื่อวันท่ี 11 
มกราคม พ.ศ.2560 

มส.5.2-5-7 หนังสือ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ท่ี ศธ 
0506/1949 แจ้งการ
รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร 
จ านวน 8 หลักสูตร 

มส.5.2-5-8 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งท่ี 
6/2559 เมื่อวันท่ี 25 
กรกฎาคม พ.ศ.2559 

มส.5.2-5-8 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งท่ี ครั้ง
ท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 5 
เมษายน พ.ศ.2560 
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ข้อเสนอให้เร่งรัดให้อาจารย์เขียนบทความ
วิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  

การปฏิบัติ คณะได้จัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยท าให้ได้
นักวิจัยหน้าใหม่  จ านวน  7  คน  และมีอาจารย์
ท่ีเขียนบทความวิชาการ จ านวน 2  คน   (มส.
5.2-5-5)  

3) จากการน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 
พ.ศ.2560 (มส.5.2-5-6) คณะกรรมการฯ มี
ข้อเสนอให้พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ส าหรับหลักสูตรท่ีอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุง ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์  

การปฏิบัติ คณะฯ ได้ด าเนินการ
ให้ทุกหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ.2559 โดยพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ โดยท้ัง 10 
หลักสูตร ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
แล้ว โดย สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว 
(มส.5.2-5-7)  

4) จากการน าเสนอรายงานผลการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้ ง ท่ี 2/2560 เมื่อวัน ท่ี 5 
เมษายน พ.ศ.2560 (มส.5.2-5-8) คณะ
กรรมการฯ มีข้อเสนอให้หลักสูตรท่ีได้คะแนน
น้อย ทบทวนผลการด าเนินงาน โดยให้คณะฯ 
จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การเขียนผลการ
ด าเนินหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อเตรียมการรับการ
ประเมิน ในปีการศึกษา 2559 นี้ 

การปฏิบัติ คณะฯ ได้ด าเนินการ
จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การเขียนผลการ
ด าเนินหลักสูตร (มคอ.7) โดยมอบหมายให้ตัว
บ่งช้ีให้แต่ละหลักสูตร และมาน าเสนอ ในการ
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กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน
ผลการด าเนินงาน  (มคอ.7) / SAR ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559  เมื่อวันท่ี 
14 กรกฎาคม พ.ศ.2560  

ผลการด าเนินงานหลักสูตรท่ีมี
ผลคะแนนน้อยลง  4  ห ลัก สูตร  ไ ด้แก่  
หลักสูตร 1.นิติศาสตร์ 2.การพัฒนาสังคม 3.
ภาษาไทย 4.ภาษาจีน หลักสูตรท่ีมีคะแนน
เพิ่มมากขึ้น 7 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตร 
รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) 2.รัฐประศาสน
ศาสตร์  3.วิ จิตรศิลป์ฯ 4.บรรณารักษ์ฯ                  
5.ภาษาอังกฤษ  6.ภูมิสารสนเทศ  และ 7.ดนตรี
ศึกษา   

5) จากการน าเสนอรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 และผลการ
ประเมินเชิงคุณภาพ (ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงจ าแนกตามองค์ประกอบ ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อ
วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ 
มีข้อเสนอให้คณะฯ และหลักสูตรด าเนินการ
ดังนี้ 

5.1) จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ โดย
เร่งรัดให้มีการจัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอต าแหน่งทางวิชาการและมีผลงานวิจัย
เพื่อให้หลักสูตรมีคะแนนเพิ่มขึ้น 

5.2) ผลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตร
ตีพิมพ์บทความลงวารสารพิกุล ซึ่งปัจจุบัน
วารสารพิกุลผ่านการรับรองคุณภาพของTCI 
กลุ่มท่ี 2  

5.3 จัดท าแผนพัฒนาวารสารพิกุล
เพื่อให้เข้าฐาน กลุ่มท่ี 1 ดังนี้  

- สร้างความร่วมมือกับวารสาร
ท่ีก าลังพัฒนาเข้าฐาน TCI  กลุ่มท่ี 1 เพื่อท า
การแลกเปล่ียนบทความวิชาการ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

- ขอความอนุเคราะห์บทความ
จากผู้ทรงคุณวุฒิให้มาตีพิมพ์ในวารสารพิกุล 

ส าหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น 
คณะฯ จะได้แจ้งให้ทุกหลักสูตรเป็นข้อมูล
เพื่อวางแผนปรับปรุงการด าเนินการบริหาร
หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 

จากการด าเนินงานก ากับติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามอง ค์ประกอบการประกัน คุณภาพ
หลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
2559 ท าให้ทุกหลักสูตรมีแนวทางในการ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมี
คะแนนผลการประเมินระดับหลักสูตรใน
ภาพรวมของคณะสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา จาก 2.73 คะแนน  เป็น 2.96 
คะแนน  ส าหรับหลักสูตรท่ีมีผลการประเมิน
ลดลง คณะจะได้มีแผนการปรับปรุงในปี
การศึกษา 2560 ต่อไป   

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1  
การก ากับมาตรฐาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
หลักสูตร ท้ังหมด 11 หลักสูตร ประกอบด้วย 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร 
ดังนี ้

1) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

2) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
3) นิติศาสตรบัณฑิต 
4) วิทย าศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ช า       

ภูมิสารสนเทศ 
5) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
6) ศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต   สาขาวิ ช า

ภาษาอังกฤษ 
7) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
8) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

มส.5.2-6-1  แบบสรุปผล
การประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

มส.5.2-6-2  รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 
2559 (รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร : 
มคอ.7) ท้ัง 11 
หลักสูตร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

9) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม 

10) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

11) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
โดย ทุกห ลัก สูตร ผ่านการประ เมิ น

คุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบท่ี 1 การ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร (มส.5.2-6-1 และ 
มส.5.2-6-2) 

 
การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

   6  ข้อ 6 ข้อ    5 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 

ผู้ก ากับดูแลตัว 
บ่งชี ้: 

อาจารย์พัจนภา 
       เพชรรัตน์  

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การด าเนินงาน :  

นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 089–4882081 โทรศัพท์ : 090-9848497 
E-mail : phatchanapha@gmail.com E-mail : sirirat.nian@gmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.1) สรุปรายงานผลการประเมนิภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 (จ าแนกรายตัวบ่งช้ี) 
 

 
 

หน่วยงาน หมายเหตุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉล่ีย 3.51 2.96 2.96 ค่าเฉล่ีย 3.51 2.96

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ 18.00

ร้อยละ 17.54      
(15 คน จาก อ.
ท้ังหมด 85.50 คน )

     2.19

ร้อยละ 18.00

ร้อยละ      2.19

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 17.00

ร้อยละ 14.64 
(ผศ.8 คน, รศ.6 
คน) 14 คน ต่อ 
85.50 คน

     1.36 ร้อยละ 17.00 ร้อยละ      1.36

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า

ร้อยละ 10 ร้อยละ 15.83 3.21 ร้อยละ 10 3.25

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ      5.00 6 ข้อ 6 ข้อ      5.00

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ      5.00 6 ข้อ 3 ข้อ      3.00

เฉล่ียคะแนนองค์ประกอบ  1 3.29     2.96     

ผลการประมินตนเอง 2559 ผลการประมินจากคณะกรรมการฯ

องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต

พอใช้ พอใช้
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย         

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์ 

6 ข้อ 6 ข้อ      5.00  6 ข้อ   6 ข้อ 
     

5.00  
  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
60,000  บาท2.
สาขามนุษย์ฯ 
25,000 บาท 

สาขาวิทย์ 204,105.29 
บาท / คน สาขามนุษย์ 

18,277.32   / คน 
     4.33  

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  60,000  บาท
2.สาขามนุษย์ฯ 25,000 

บาท 

สาขาวิทย์               
23,680.21 บาท / คน                 

สาขามนุษย์             
217,607.57 บาท/ คน 

     
4.81  

  

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

1. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 (ร้อยละ 30) 
2. สาขาวิชา 
มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  
(ร้อยละ 10) 

สาขาวิทย์ ร้อยละ
31.43 สาขามนุษย์ 

ร้อยละ 6.88 
     3.66  

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
 (ร้อยละ 30) 

2. สาขาวิชา มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

(ร้อยละ 10) 

สาขาวิทย์ ร้อยละ       
25.71              

สาขามนุษย์ ร้อยละ 
9.43  

     
3.33  

  

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2 ดี 4.33 ดีมาก 4.38   

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ         

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ      5.00  6 ข้อ 6 ข้อ 
     

5.00  
  

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3   ดี 5.00   ดี 5.00   
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

7ข้อ 7ข้อ      5.00  7ข้อ 6ข้อ 
     

5.00  
  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00   

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ         

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7      5.00  7 ข้อ 6 ข้อ 
     

4.00  
  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพของหลักสตูร 6 ข้อ 6      5.00  6 ข้อ 6 ข้อ 
     

5.00  
  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ดีมาก 5.00 ดี 4.50   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ดี  4.05 ดี 3.84   

 
 

ผลการประเมิน 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
 1.51-2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้    
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2559  
องค์ประกอบ ผลการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

  จ านวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย 0.00 -1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 

            1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

            2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

            3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 

            4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6               2.27  
             

4.00  
                   

2.96  
                         

2.96  
ระดับพอใช้ 

2 3               4.81  
             

5.00  
                   

3.33  
                         

4.38  
ระดับดีมาก 

3 1   
             

5.00  
  

                         
5.00  

ระดับดีมาก 

4 1   
             

5.00  
  

                         
5.00  

ระดับดีมาก 

5 2   
             

4.50  
  

                         
4.50  

ระดับดี 

รวม 13 4 7 2     

ผลการประเมิน                 3.34  
             

4.57  
3.15 

                         
3.84  

ระดับดี 
    ระดับพอใช้ ดีมาก ระดับพอใช้   
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ภาคผนวก  
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1. จ านวนอาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ  

 1.1 แสดงรายช่ืออาจารย์ ต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบัติงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ประเภทบุคลากร หมาย

เหตุ 

1 นายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
 

12 เดือน 
 

บรรณารักษ -
ศาสตร์ฯ 

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ  

2 นางประพิมพร โกศิยะกุล 
 

12 เดือน 
 

บรรณารักษ -
ศาสตร์ฯ 

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ  

3 นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 
12 เดือน 

 
บรรณารักษ -
ศาสตร์ฯ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ  

4 นางสาวมัลลิกา ทองเอม 
12 เดือน 

 
บรรณารักษ -
ศาสตร์ฯ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

5 นางสาวนารถนรี พอใจ 
12 เดือน 

 
บรรณารักษ -
ศาสตร์ฯ 

กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
อาจารย์ 

อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6 นายสุชิน รอดก าเหนิด 
 

12 เดือน 
 

นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์) ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

7 นายอภิชาต บวบขม 
 

12 เดือน 
 

นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

อาจารย์ ข้าราชการ  

8 นางสาวจันทิมา ก้อนจันทร์เทศ 
12 เดือน 

 
นิติศาสตร ์

น.ม.(นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

9 นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์ 
12 เดือน 

 
นิติศาสตร ์

น.ม.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัย
รามค าแหง อาจารย์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

10 
นางสาวปาริชาติ 
 

สายจันดี 
 

12 เดือน 
 

นิติศาสตร ์
 

น.ม.(นิติศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย์ 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

11 นางสาววาสนา มีศิลป ์
12 เดือน 

 
นิติศาสตร ์

น.บ. (นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร อาจารย์ 

อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 

 
 

12 นางสาวนิฐิณ ี ทองแท ้
12 เดือน 

 
นิติศาสตร ์

น.ม. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ 

อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 

 
 

13 นางปรียานุช พรหมภาสิต * 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย์ ข้าราชการ  

14 นายกล้าณรงค์ สุทธิรอด * 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย์ 

อาจารย์ประจ า 
 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ตามสัญญาจ้าง 

15 นายธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ ์* 
 

4 เดือน29 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 



198 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  

 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบัติงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
หมาย
เหตุ 

16 นางสาวรัษฏากร วินิจกุล *  
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง อาจารย์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

17 นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ * 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(รป.ด.) (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

18 นายพิษณุ บุญนิยม * 
 

12 เดือน 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย  

  

19 
นางสาวชาลิสา 
 

ศิริธรรมเกตุ 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ 

อาจารย์ 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

20 นายเสริมศักด์ิ 
กิตต ิ
ปาลวรรธก์ * 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

21 
 
นายศุภฤทธิ์ 

 
ธาราทิพย์นรา 

12 เดือน 
 

 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

อาจารย์ 

 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

 

22 นางสาวตรรกพร สุขเกษม 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

23 นางสาวสมลักษณ ์ วิริยจารี 1 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

24 นายวุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

25 
นางสาวอรัญญา
รัตน์ 

ศรีสุพัฒนะกุล 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

26 นางสาวสุวภัทร หนุ่มค า 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
อาจารย์ 

อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27 นางสาววาสนา อาจสาลิกรณ์ 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

28 นายวิทยา คามุณ ี* 
 

12 เดือน 
 

การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ด.(พัฒนาสังคม) 
อาจารย์ ข้าราชการ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

29 นางสาวโอกามา จ่าแกะ 
12 เดือน 

 
การพัฒนา
สังคม 

พช.ม.(การพัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา 

30 นางธวชินี ลาลิน 
 

12 เดือน 
 

การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสงัคม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

31 นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร 
 

12 เดือน 
การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา  
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ท่ี ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบัติงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
หมาย
เหตุ 

32 นายสุรศักด์ิ บุญเทียน * 
12 เดือน 

 
การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

33 นางสาวอิสสราพร อ่อนบุญ 12 เดือน 
 

การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสงัคม)มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

 

34 นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ 
12 เดือน 

 
การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสงัคม)มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

 
35 
 

นางสาวสุนทรี ดวงทิพย์ * 12 เดือน 
 

ภาษาไทย 
ค.ด. (อุดมศึกษา)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ  

36 นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธ์ิหรรษา 
12 เดือน 

 
ภาษาไทย 

ศศ.ม.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ  

37 นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ 12 เดือน ภาษาไทย 
ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

38 นายณัฐพล บ้านไร่ 12 เดือน 
 

ภาษาไทย 

ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต) 

อาจารย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษา
พิเศษ)มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

39 นางสาวประภัสสรา ห่อทอง 
12 เดือน 

 
ภาษาไทย 

ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
อาจารย์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

40 นางสาวสุทธีรา ค าบุญเรือง 
12 เดือน 

 
ภาษาไทย 

ศศ.ม.ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

41 นางสาวจิราพร 
 
ภูวรัตนาวิวิธ 
 

12 เดือน 
 

ภาษาไทย 
 

ศศ.ม.ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

42 
นางสาวทิพย์วรรณ 
 

สีสัน 
 

12 เดือน 
 

ภาษาไทย 
 

ศศ.บ.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย์ 
 

อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 

 
 

43 นายพนัส เพ็งเลิก 
 

12 เดือน 
 

ภาษาไทย 
ศศ.บ.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

44 นายกมลวัฒน์ ภูวิชิต* 
12 เดือน 

 
ภาษาอังกฤษ 

 (Docteral of  philosophy : 
Applied  Linguistics)  
ดุษฏีบัณฑิต 
Southampton  University 

อาจารย์ ข้าราชการ  

 
45 
 

นายประดิษฐ์ นารีรักษ์* 
 

12 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 
Ph.D. (English comparative 
literature) Madras 
University, India 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ  

46 นางสาวนิศากร ประคองชาติ* 
12 เดือน 

 
ภาษาอังกฤษ 

ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ  

 
47 
 

นางสาววิชุรา วินัยธรรม* 
12 เดือน 

 
ภาษาอังกฤษ 

ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

อาจารย์ ข้าราชการ  

48 นางสาวประทับใจ ทัศนแจ่มสุข 12 เดือน ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร) อาจารย์ 
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ท่ี ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบัติงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
หมาย
เหตุ 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา 

49 
นางสาวนันทนัช 
 

ตนบุญ 
 

12 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 
 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ 

 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

 

50 นายประสิทธิ์ สิทธิดา 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

51 
 

นางสาวชุติมา สังวรินทะ 
 

12 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 
ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร
มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) 
Bangor  University 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

52 นางอิฏฐารมณ์ มิตรสุวรรณ
สิงหรา 

 
12 เดือน 

 
ภาษาอังกฤษ 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 

53 นางสาวนิศาชล เถิงจ๋าง 
 

3 เดือน29ว 
 

ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 

54 นางสาวรัชดาภรณ์ รักษ์ชน 
 

3 เดือน29ว 
 

ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยพายัพ อาจารย์ 

อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง  

  

55 นางสาวพรชนก นุ่มน้อย 
 

5 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

 
56 

นางสาวอัฐพร คริสต์พระพร 
 

12 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ า 

 
ตามสัญญาจ้าง 

57 นายบุญญาวัฒน์ ศรีวังราช 
 

12 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ อาจารย์ประจ า  

 
58 

 
นางสาวสุธาสิน ี

 
ขุนทองนุ่ม 

 
12 เดือน 

 

 
ภาษาอังกฤษ 

 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
อาจารย์ 

ตามสัญญาจ้าง 
 

อาจารย์ประจ า 

59 
 
นายมัย 

 
ตะติยะ 

 
12 เดือน 

 

 
วิจิตรศิลปฯ์ 

 
กศ.บ.(ศิลปศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ตามสัญญาจ้าง 
 

ข้าราชการ 

60 นายเชวงศักด์ิ เขียวเขิน 
 

12 เดือน 
 

วิจิตรศิลปฯ์ 
คม.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ 
 

 

61 นางสาวสายพิณ เขียวมูล 
 

12 เดือน 
 

วิจิตรศิลปฯ์ 
ศป.บ.(นิเทศศิลป์)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

อาจารย์ ข้าราชการ  

62 นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ 
 

12 เดือน 
 

วิจิตรศิลปฯ์ 
ศป.ม.(ทศันศิลป์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

63 
 

นายวัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ 
 

12 เดือน 
 

วิจิตรศิลปฯ์ 
ศศ.ม. (ศลิปกรรม) 
 มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 
  

 

ท่ี ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบัติงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
หมาย
เหตุ 

64 นายจิรพงศ์ ยืนยง 
 

12 เดือน 
 

วิจิตรศิลปฯ์ 
ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

65 นางสาวชุตินธร ฉิมสุข 
 

12 เดือน 
 

ภาษาจีน 
MBA. (Chinese Program) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา  

66 นายพาสนินท์ วงวุฒิสาโรจน์ 
 

1 เดือน 
 

 
ภาษาจีน 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
(ภาษาจีน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  
 

67 
 

นางสาวอภิญญา จอมพิจิตร 
 

12 เดือน 
 

ภาษาจีน 
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ) South 
China Normal University 

อาจารย์ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา 

  

68 นางสาวมาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ 
 

12 เดือน 
 

ภาษาจีน 
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 
(หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา 

69 นายบัญชา วัฒนาทัศนีย์ 
 

12 เดือน 
 

ภาษาจีน 

M.A.(Master of Arts in 
Teaching Chinese as a 
Foreign Language) 
Central China Normal 
University 

อาจารย์ อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 

 

 
70 
 

นางสาวทิวาพร อุดมวงษ์ 
 

2 เดือน 
 

 
ภาษาจีน 

M.Ed.(Teaching Chinese to 
Speakers of Other) 
 Yunnan Normal University 

 
อาจารย์ 

 

อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 

 

71 นางสาวพิมลรัตน์ คล้ายยา 
 

5 เดือน 
 

ภาษาจีน 

Master's of  Arts (สาขา 
Linguistics and Applied  
Linguistics) Central China  
Normal  University 

อาจารย์ 
 

อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 

 

72 นายล าพูน 
 
พิศอ่อน 
 

 
11 เดือน 

 
ภาษาจีน 

M.A. (Master of Teaching 
Chinese to Speakers of 
Other Languages) 
Southwest University 

อาจารย์ 

 

 อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 

 

73 
 

 
นายสุรสิทธิ์ 
 
 

 
สันติสถิตย์
พงศ ์ 
 

 
6 เดือน17ว 

 
 

ภาษาจีน 
 
 

M.A.(Master of  Teaching 
Chinese to Speakers of Other 
Language) 
Minzu University of China 

อาจารย์ 

 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  

 
74 
 
 

นายวัลลภ ทองอ่อน 
 

12 เดือน 
 

ภูมิ
สารสนเทศ 
 

วท.ม.(ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ 
 

 

75 นายสุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
 

12 เดือน 
 

ภูมิ
สารสนเทศ 
 

วท.ม.(เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

 
76 

นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ 
 

12 เดือน 
 

ภูมิ
สารสนเทศ 
 

วท.ม.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

อาจารย์ 

อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 
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ท่ี ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบัติงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
หมาย
เหตุ 

 
77 

นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์ 
 

12 เดือน 
 

ภูมิ
สารสนเทศ 
 

วท.ม.(ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

 
78 
 

นางสาวสุรีรัตน์ ระบอบ 
2 เดือน14ว 

 

ภูมิ
สารสนเทศ 
 

วท.ม.(เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

79 
 

นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ 
12 เดือน 

 

ภูมิ
สารสนเทศ 
 

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  
 

80 
 

นางสาวพัตรา ค าสีหา 12 เดือน สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

81 
 

นางสาวภาวีณี 
 

ภูจริต 
 

10เดือน30ว 
 

ภูมิ
สารสนเทศ 
 

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

82 นายศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์* 12 เดือน ปรัชญาและ
ศาสนา 

Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
U. of  Mysore India 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ  

83 นายจ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 
 

12 เดือน 
 

ปรัชญาและ
ศาสนา 

ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

84 นายกิตติณัฏฐ์ ศิริรัตน์ 
 

12 เดือน 
 

ปรัชญาและ
ศาสนา 

ศน.ม. (ศาสนาและปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา  

85 
 

นางสาวสายสุนีย์ 
 

ผาสุขคีรี 
 

 
12 เดือน 

 
นาฏศิลป์ 

ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการละคร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

86 นายชัชชัย พวกดี 
 

12 เดือน 
 

ดนตรศีึกษา 
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

 
87 

นายอัครพล ชูเชิด * 
 

12 เดือน 
 

ดนตรศีึกษา 
(Doctor of Philosophy, Ph.D 
in Music)  สาขาดนตรี 
มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย 

อาจารย์ ข้าราชการ  

88 
 

นายกวี ครองแก้ว 
 

12 เดือน 
 

ดนตรศีึกษา 
ค.ม.(บริหารการศึกษา)  
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการ  

89 นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ 
 

12 เดือน 
 

ดนตรศีึกษา 
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

90 นางสาวมุทิตา   
 
นาคเมือง 
 

 
12 เดือน 

 
ดนตรศีึกษา 

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (การ
แสดงดนตรี) มหาวิทยาลัยพายัพ 

อาจารย์ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  
 

91 นายบรรเจิด วรรณะ 
4 เดือน16ว 

 
ดนตรศีึกษา 

ค.บ.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

92 นายเอกวุฒิ โลหะการก 
 

12 เดือน 
 

ดนตรศีึกษา 
ค.บ.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
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ท่ี ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบัติงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
หมาย
เหตุ 

93 นางสาวอาทิตยา ธานีรัตน์ 12 เดือน ดนตรศีึกษา 
ศศ.บ. (ดนตรีแขนงดนตรีสากล) 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

94 นายณัฐพงศ ์ บุญครอบ 
 

12 เดือน 
ดนตรศีึกษา 

กศ.บ. (ดนตรีศึกษา)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

95 
 

นายฉัตรชัย อยู่เกิด 12 เดือน ดนตรศีึกษา 
ศศ.บ. (ดุริยางคาสตร์สากล) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

96 นางสาวศศิธร ศิริรัตน์ 
12 เดือน 

 
ดนตรศีึกษา 

ศศ.บ. (ดนตรีไทยและดนตรี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ 
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

รวม 
ตร ี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ. 

 
12.00 58.50 15.00 71.50 8.00 6.00 0.00 

คิดเป็นร้อยละ 13.71 66.86 17.14 83.63 9.36 7.02 0.00 

รวมท้ังหมด 85.50 

หมายเหตุ 1. ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนอาจารย์ท้ังหมด (นับลาศึกษาต่อเต็มเวลา) จ านวน 85.50 คน  จาก 96 คน 
เหลือ 85.50 คน เน่ืองจากมีอาจารย์ท่ีมีอายุงานต่ ากว่า 6 เดือน   
มีอาจารย์ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา จ านวน 8 คน   

   2. * คืออาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  
หมายเหตุ   1. อายุงาน 9-12 เดือน  นับเป็น 1 คน   

 2. อายุงาน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน   นับเป็น 0.5 คน 

 3. อายุงาน  น้อยกว่า  6 เดือน   นับเป็น 0 คน   

 
1.2 จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามการปฏิบัติงาน) 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ประเภท 

นับจ านวนอาจารย์จริง นับตามการ
ปฏิบัติงาน 

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10 8 
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 7 7 
3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 7 7 
4. สาขาวิชาภาษาไทย 9 9 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 12 
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 6 6 
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

5 5 

8. สาขาวิชาภาษาจีน 9 5.5 
9.สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 8 7 
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10. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 5 5 
11.สาขาวิชาดนตรีศึกษา 11 10 

-   กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 3 3 
-   กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 1 1 

รวมทั้งสิ้น 96 85.50 

1.3 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ เต็มเวลา – บางเวลา ประจ าปีการศึกษา 2559 

  
สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 

  

ระดับการศึกษาต่อ  (คน)   
รวม 
  

ศึกษาต่อเต็มเวลา ศึกษาต่อบางเวลา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ภาษาอังกฤษ   1 1   2 
2. รัฐประศาสนศาสตร์   0   4 4 
3. นิติศาสตร์     1 3 4 
4. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์         0 
5. การพัฒนาสังคม   2     2 
6. สารสนเทศภูมิศาสตร์       1 1 
7. ภาษาจีน   3     3 
8. ภาษาไทย   1 2   3 
9.สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

    1   1 

10. ดนตรีศึกษา     5   5 
-   ปรัชญาและศาสนา   1     1 
-   นาฏศิลป์และการละคร         0 

รวม 0 8 10 8 26 

 

1.4 จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุจ าแนกตามประเภทบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2559 

ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง สังกัด 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นางสุมาพร  จ่ันศรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน

ท่ัวไป  
ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

2. นางพรวิลัย  วัฒนศิร ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป  

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

3. นายจิรพงษ์  เทียนแขก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

4. นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป  

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
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ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง สังกัด 
5. นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน

ท่ัวไป  
ห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6.นายต้ัม  ค าพ่วง 
 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป  

 
 

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

พนักงานราชการ 
1.นายอิสราวัชร  เฟื่องอิ่ม เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน

ท่ัวไป  
ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง 
1. นายเมตตรัย  ตะติยะ เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค. 2560 

2. จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

โปรแกรมวิชา ระดับ จ านวน 
ภาคปกติ 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี 477 
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ศศ.บ. 4 ปี 183 
3. สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 162 
4. สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. 4 ปี 256 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี 118 
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ศป.บ. 4 ปี 63 
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

ศศ.บ. 4 ปี 65 

8. สาขาวิชาภาษาจีน ศศ.บ. 4 ปี 101 
9.สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์พิมพส์มการท่ีน่ี วท.บ. 4 ปี 85 
10.สาขาวิชาดนตรีศึกษา ค.บ. 5 ปี 195 

รวม  1,705 
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รป.ม. 40 
2. สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี 78 
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี 138 
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี 3 
5. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ศศ.บ. 4 ปี 21 

รวม  316 
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น   1,985 
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ที่มา : ข้อมูล ณ เว็บไซด์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2559  

 
 
 
 
 
3. งบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2560 (จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) 
 

ประเภท จ านวน : บาท 

- บ.กศ. 
- กศ.บป. 

      - งบประมาณแผ่นดิน 

 
2,789,240.00 
229,260.00 
972,500.00 

 
งบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและ
งานวิจัย 728,780.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 852,500.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์ 105,000.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการจัดการศึกษากางไกลสู่อาเซียน 2,304,720.00 

รวม 3,991,000.00 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค.2560 
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 4. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559      
              

0000 
 

 

 

ค าส่ังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ท่ี   ๐๓๖/ ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
………………………………………..  

 
เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความใน      
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ี ก าหนดแนวทาง ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ อ านวยความ
สะดวกและแก้ปัญหาการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะและโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หัวหน้า 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ  ผู้ช่วย 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วย 
 หัวหน้าส านักงานคณบดี   ผู้ช่วย 

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วย  
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ   ผู้ช่วย  
ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร ผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา ผู้ช่วย  
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)   ผู้ช่วย 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง- 

และการวิจัยทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ผู้ช่วย 

                                                                     ๒ /หัวหน้าศูนย์ฝึก….. 
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หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วย 

 นายกสโมสรนักศึกษาฯ ผู้ช่วย 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เลขานุการ 
 นางขนิษฐา  ศิริรัตน์                                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายต้ัม  ค าพ่วง                                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ  

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
  ๒.๑ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีหน้าท่ี วางแผนการ

ด าเนินงาน (P) ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C) รวมถึงการ
น าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย 

 ๒.๑.๑ องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 
  ๒.๑.๑.๑ ตัวบ่งช้ี สกอ.ท่ี ๑.๑ – ๑.๔ และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๑ ด้านคุณภาพศิษย์/

นักศึกษา     ตัวบ่งช้ีท่ี ๒, ๓ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๗ ด้านมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๙ ประกอบด้วย 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล    ผู้ช่วย  
อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม     ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล     ผู้ช่วย 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ     ผู้ช่วย  
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์    ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ     ผู้ช่วย 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง     ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ      ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงษ์  ยืนยง       ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข       ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์      ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์      ผู้ช่วย 
อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์     ผู้ช่วย 
อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข     ผู้ช่วย 

 

 ๓/อาจารย์นิศาชล... 
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อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง      ผู้ช่วย 
อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ     ผู้ช่วย 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา          ผู้ช่วย 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า               เลขานุการ 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก      ผู้ช่วยเลขานุการ  

  ๒.๑.๑.๒  ตัวบ่งช้ี สกอ.ท่ี ๑.๕ และ ๑.๖ และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๑ ด้านคุณภาพศิษย์/
นักศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี ๑, ๔ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๗ ด้านมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๙ ประกอบด้วย  

รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ     ท่ีปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า 
อาจารย์อภิชาติ  บวบขม      ผู้ช่วย 
อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน     ผู้ช่วย  
อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ      ผู้ช่วย 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา      ผู้ช่วย 
อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา     ผู้ช่วย 
อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร     ผู้ช่วย 
อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช     ผู้ช่วย 
อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก      ผู้ช่วย 
อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน     ผู้ช่วย 
อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล    เลขานุการ 
นายภัทรพงษ์ ชูชีพ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑.๒ องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๒ ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งช้ีท่ี 
๖, ๗ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๗ มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๙ 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ    หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ  ทองอ่อน    ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี     ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม     ผู้ช่วย  
อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล     ผู้ช่วย 
อาจารย์อิฎฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา     ผู้ช่วย  

๔/อาจารย์วาสนา..... 
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อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์     ผู้ช่วย 
อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง      ผู้ช่วย 
อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี     ผู้ช่วย 
อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ ์    ผู้ช่วย 
อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง     ผู้ช่วย 
อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม     ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ       ผู้ช่วย 
อาจารย์บุญญาวัฒน์  ศรีวังราช     ผู้ช่วย 
อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา      ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้     ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์      ผู้ช่วย 
อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม     ผู้ช่วย 
อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร     ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ     เลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิร ิ         ผู้ช่วยเลขานุการ  

๒.๑.๓ องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๔ ด้านความสัมพันธ์
กับชุมชน/สังคม ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓, ๑๔ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๗ ด้านมาตรการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒๐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี     ท่ีปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ   ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์    ผู้ช่วย 
อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์     ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี     ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา      ผู้ช่วย 
อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช     ผู้ช่วย 
อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา     ผู้ช่วย 
     
      ๕/อาจารย์นารถนรี  ….. 
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อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย 
อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก      ผู้ช่วย 
อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน     ผู้ช่วย 
อาจารย์จิราพร  ภูวรัตนวิวิธ     ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้     ผู้ช่วย 

 อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ     ผู้ช่วย 
 อาจารย์อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ    เลขานุการ 

 อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้     ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายภัทรพงษ์  ชูชีพ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑.๔ องค์ประกอบท่ี ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ สมศ.มาตรฐานด้าน ๔ ด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๕, ๑๖ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๗ ด้าน
มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๙ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี     ท่ีปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า 
รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว     ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   ผู้ช่วย 

 อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล     ผู้ช่วย 
อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์     ผู้ช่วย 

อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา     ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้     ผู้ช่วย 

 อาจารย์พัตรา  ค าสีหา      ผู้ช่วย 
อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน     ผู้ช่วย 
อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน     ผู้ช่วย 
อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ     ผู้ช่วย  
อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด      ผู้ช่วย 
อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก      ผู้ช่วย 
อาจารย์วาสนา  มีศิลป์      ผู้ช่วย 

         อาจารย์วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ                                            ผู้ช่วย 
   อาจารย์สายสุนีย์  ผาสุกคีรี ผู้ช่วย 

อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ     เลขานุการ 
      อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นายภัทรพงษ์  ชูชีพ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                                                                                       ๖/๒.๑.๕ องค์ประกอบท่ี ๕ ….. 
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๒.๑.๕ องค์ประกอบท่ี ๕  การบริหารจัดการ และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๒ ด้านคุณภาพ
อาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งช้ีท่ี ๕, ๘  สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัว
บ่งช้ีท่ี ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒   

 ๒.๑.๕.๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
กลุ่มสถาบัน  และเอกลักษณ์ของคณะ  การวางแผนกลยุทธ์ และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๖ ด้านอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์  ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๗, ๑๘     

  เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี ๑  การพัฒนาแผนกลยุทธ์   
หัวหน้าส านักงานคณบดี     หัวหน้า 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ผู้ช่วย 
อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 
อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ ผู้ช่วย 
อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ ผู้ช่วย                                                                        
อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง     ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า     เลขานุการ 
นายต้ัม  ค าพ่วง         ผู้ช่วยเลขานุการ 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี ๒ การบริหารการเงิน  ได้แก่    
 หัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้า  

   อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า ผู้ช่วย 

   อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย 
นางสุมาพร  จ่ันศรี เลขานุการ 

   นายต้ัม  ค าพ่วง                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ  
  เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี ๓ การบริหารความเส่ียง และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๓ ด้านการ

บริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ได้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด ท่ีปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้า 
อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม     ผู้ช่วย  
อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์       ผู้ช่วย 
อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม     ผู้ช่วย 
อาจารย์นารถนรี  พอใจ     ผู้ช่วย 
นางสุมาพร  จ่ันศรี        ผู้ช่วย 

๗/อาจารย์ธวชินี  ….. 
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อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      เลขานุการ  
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า         ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์          ผู้ช่วยเลขานุการ 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี ๔ การบริหารงานด้านหลักธรรมาภิบาล และ สมศ.มาตรฐาน
ด้านท่ี ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี ๙, ๑๐ 

 คณบดี                                                                      หัวหน้า  
 หัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้ช่วย 

นางพรวิลัย  วัฒนศิริ ผู้ช่วย 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วย                                                 

  นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ ผู้ช่วย 
นายต้ัม  ค าพ่วง ผู้ช่วย 
นายอิสราวัชร  เฟื่องอิ่ม ผู้ช่วย 
นายภัทรพงษ์  ชูชีพ ผู้ช่วย  
นางสุมาพร  จ่ันศรี เลขานุการ 

  นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี ๕ การจัดการความรู้ ได้แก่   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์  ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ  ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย  
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง  ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข  ผู้ช่วย 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ  ผู้ช่วย 
อาจารย์อาธิตยา  ธานีรัตน์   ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์  ผู้ช่วย 
อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข เลขานุการ                                                          
อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก  ช่วยเลขานุการ 
 

                       ๘/เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี ๖ ….. 
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 เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี ๖ การบริหารและพัฒนาบุคลากร และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๒ ด้าน
คุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งช้ีท่ี ๕, ๘ และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ 

คณบดี หัวหน้า 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วย 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ ผู้ช่วย  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์ ผู้ช่วย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ ผู้ช่วย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 

อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์ ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ ผู้ช่วย 
อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ ผู้ช่วย 

   อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ ผู้ช่วย 
อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย ผู้ช่วย 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ ผู้ช่วย 
อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน ผู้ช่วย 
นางสุมาพร  จ่ันศรี ผู้ช่วย 
นางพรวิลัย  วัฒนศิร ิ ผู้ช่วย 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วย 
นายต้ัม  ค าพ่วง ผู้ช่วย 
นายภัทรพงษ์  ชูชีพ ผู้ช่วย 
นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง ผู้ช่วย 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า เลขานุการ 

 นางขนิษฐา  ศิริรัตน์                                                ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายอิสราวัชร  เฟื่องอิ่ม                                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

 เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี ๗ การประกันคุณภาพการศึกษา 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  หัวหน้า 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ ผู้ช่วย                                                         
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  ผู้ช่วย 
หัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย  
 
                                                              ๙ /อาจารย์นารถนรี….. 
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อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย  
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์ ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล ผู้ช่วย 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ ผู้ช่วย  
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ ผู้ช่วย 
อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ ผู้ช่วย 
อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ ผู้ช่วย 
อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ ผู้ช่วย 
อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ ผู้ช่วย  
อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ ผู้ช่วย 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ ผู้ช่วย   
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า เลขานุการ 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.๑.๕.๒ ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  ได้แก่   
คณบดี                                                               ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา    รองประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการ 
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ กรรมการ 
 

                                         ๑๐ /ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ….. 
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ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา กรรมการ 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม กรรมการ 
อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล กรรมการ 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ กรรมการ 
อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล กรรมการ 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง กรรมการ 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ กรรมการ 
อาจารย์นารถนรี  พอใจ กรรมการ  
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ  กรรมการ 
อาจารย์จิรพงษ์   ยืนยง  กรรมการ 
อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา กรรมการ 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน กรรมการ 
อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ กรรมการ 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ กรรมการ 
อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข กรรมการ 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ กรรมการ 
อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา กรรมการ 
อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ กรรมการ 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า                                   กรรมการและเลขานุการ 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ๑๑/ ๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงาน..... 
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  ๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีหน้าท่ีวางแผนการ
ด าเนินงาน (P) ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C)  ตามกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รวมถึงการ
น าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย 

 ๒.๒.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 
ประกอบด้วย    
 อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต    หัวหน้า  

 อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม    ผู้ช่วย 
 อาจารย์ ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์   ผู้ช่วย 
 อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์  สุทธิรอด    ผู้ช่วย                                                                                    
 อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล    เลขานุการ 
 อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ       ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๒.๒ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 
  อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์    หัวหน้า 
  อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา    ผู้ช่วย 
  อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม    ผู้ช่วย 
  อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์    ผู้ช่วย 
  อาจารย์วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ    ผู้ช่วย 
 อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล   เลขานุการ 
  อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า             ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๒.๓ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย 
 อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์    หัวหน้า 
 อาจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด    ผู้ช่วย 
 อาจารย์อภิชาติ  บวบขม     ผู้ช่วย 
 อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี    ผู้ช่วย 
 อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้     ผู้ช่วย  
 อาจารย์วาสนา  มีศิลป์     ผู้ช่วย  
 อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ    เลขานุการ 

 ๒.๒.๔ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 
 อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม    หัวหน้า 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ  ผู้ช่วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์   ผู้ช่วย 
 อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต    ผู้ช่วย 
 อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข    ผู้ช่วย 
 อาจารย์อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา   ผู้ช่วย 
 อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน    ผู้ช่วย    
 อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ     ผู้ช่วย 
                                                              ๑๒/อาจารย์พรชนก..... 
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 อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย     ผู้ช่วย  
 อาจารย์บุญญาวัฒน์  ศรีวังราช    ผู้ช่วย 
 อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร    ผู้ช่วย  
 อาจารย์สุธาสิณี  ขุนทองนุ่ม   ผู้ช่วย 
 อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ เลขานุการ 
 อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง เลขานุการ 
 อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒.๕  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ประกอบด้วย 
 อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ  หัวหน้า 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์  ผู้ช่วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา  ผู้ช่วย  
 อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง  ผู้ช่วย 
  อาจารย์จิราพร  ภูวรัตนาวิวิธ  ผู้ช่วย 
 อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก   ผู้ช่วย 
 อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน  ผู้ช่วย 
 อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง  เลขานุการ                                            

๒.๒.๖ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 
 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ หัวหน้า 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก ผู้ช่วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ผู้ช่วย 
 อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม ผู้ช่วย 
 อาจารย์นารถนรี  พอใจ เลขานุการ   

๒.๒.๗ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วย 
 อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ หัวหน้า 
 รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ผู้ช่วย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน ผู้ช่วย 
 อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล ผู้ช่วย 
 อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ ผู้ช่วย 
 อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง เลขานุการ  

๒.๒.๘ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  ประกอบด้วย 
 อาจารย์ธวชินี  ลาลิน หัวหน้า 
 อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี ผู้ช่วย 
 ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน ผู้ช่วย  
 อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ ผู้ช่วย 
 อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ เลขานุการ     
                                  
                                        ๑๓/๒.๒.๙ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ..... 
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๒.๒.๙ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย 
   อาจารย์วัลลภ  ทองอ่อน หัวหน้า 
   อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ ผู้ช่วย  
   อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง ผู้ช่วย  
   อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ ผู้ช่วย  
   อาจารย์พัตรา  ค าสีหา ผู้ช่วย  
   อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ เลขานุการ 

๒.๒.๑๐ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ประกอบด้วย 
   อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ หัวหน้า  
   Miss Tung,Hsiu-Yu ผู้ช่วย 
   Miss Bian Jing ผู้ช่วย 
   Miss Geng Miaomiao ผู้ช่วย 
   อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา เลขานุการ 

๒.๒.๑๑ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ประกอบด้วย 
   อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ หัวหน้า 
   รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว ผู้ช่วย  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด ผู้ช่วย 
   อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง ผู้ช่วย  
   อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ ผู้ช่วย 
   อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก ผู้ช่วย  
   อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ ผู้ช่วย 
   อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด ผู้ช่วย 
   อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ ผู้ช่วย  
   อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ เลขานุการ 
 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                            
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด) 
                   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ค าส่ังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ท่ี  ๐๖๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)  

....................................... 
 

 ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีค าส่ัง ท่ี ๐๓๖ / ๒๕๕๙ แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ไปแล้วนั้น           
ท้ังนี้ เนื่องจากมีบุคลากรบรรจุใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติราชการตามพันธกิจของ        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจ       
ตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
ดังต่อไปนี้  ได้แก่  

          ๒.๑ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีหน้าท่ี วางแผนการด าเนินงาน 
(P) ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C) รวมถึงการน าผลการ
ประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย 

      ๒.๑.๑ องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 

 ๒.๑.๑.๒  ตัวบ่งช้ี สกอ.ท่ี ๑.๕ และ ๑.๖ และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๑ ด้านคุณภาพศิษย์/
นักศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี ๑, ๔ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๗ ด้านมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๙  ได้แก ่

   อาจารย์ล าพูน  พิศอ่อน   ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุรสิทธิ์  สันติสถิตพงศ์    ผู้ช่วย 
   นายเมตตรัย  ตะติยะ   ผู้ช่วยเลขานุการ   
 
 ๒.๑.๓ องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๔ ด้านความสัมพันธ์

กับชมชน/สังคม ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓, ๑๔ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๗ ด้านมาตรการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒๐ ได้แก่  

   อาจารย์ล าพูน  พิศอ่อน   ผู้ช่วย 
  อาจารย์สุรสิทธิ์  สันติสถิตพงศ์      ผู้ช่วย 
  นายเมตตรัย  ตะติยะ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  
       ๒/๒.๑.๔ องค์ประกอบ ท่ี ๔...... 
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 ๒.๑.๔ องค์ประกอบท่ี ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ สมศ.มาตรฐานด้าน ๔ ด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๕, ๑๖ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๗ ด้าน
มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๙  ได้แก่ 

  อาจารย์ล าพูน  พิศอ่อน   ผู้ช่วย 
  อาจารย์สุรสิทธิ์  สันติสถิตพงศ์      ผู้ช่วย 
  นายเมตตรัย  ตะติยะ      ผู้ช่วยเลขานุการ   

                ๒.๑.๕ องค์ประกอบท่ี ๕  การบริหารจัดการ และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๒ ด้านคุณภาพ
อาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งช้ีท่ี ๕, ๘  สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา         
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒    

    ๒.๑.๕.๑ ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
กลุ่มสถาบัน  และเอกลักษณ์ของคณะ  การวางแผนกลยุทธ์ และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๖ ด้านอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์  ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๗, ๑๘    

         เกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี ๖ การบริหารและพัฒนาบุคลากร และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๒ 
ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งช้ีท่ี ๕, ๘ และ สมศ.มาตรฐานด้านท่ี ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา  ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ได้แก่  

      อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต    ผู้ช่วย 

๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีหน้าท่ี วางแผนการ
ด าเนินงาน (P) ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C)  ตามกรอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
รวมถึงการน าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย 

 ๒.๒.๙ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ  ได้แก่  
   อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต    ผู้ช่วย  

 ๒.๒.๑๐ โปรแกรมวิชาภาษาจีน  ได้แก่ 
  อาจารย์ล าพูน  พิศอ่อน   ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุรสิทธิ์  สันติสถิตพงศ์       ผู้ช่วย  
   

 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙   
      

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๙  
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด)  
                                        คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 




