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(1)
คำนำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสาคัของง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนงก
ทั้งนี้ เพื่ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้ เป็น ไปตามเจตนารมณ์ องงพระราชบัข ขั ติ การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และเป็นไปตามนโยบายองงมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่ งองงกระบวนการบริห ารการศึก ษาที่ ต้ งงด าเนิน การงย่ างต่ งเนื่ง ง เพื่ งน าไปสู่ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่งรงงรับการประกันคุณภาพภายนงก
รายงานการประเมินตนเงง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2559 (1 มิถุน ายน
2559 – 31 พฤษภาคม 2560) องงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร
ฉบับ นี้ จัด ทาอึ้น เพื่ง ให้ค ณะกรรมการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษา ระดับ งุด มศึก ษา
ได้ พิ จ ารณาประกงบการติ ด ตามตรวจสงบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาองงคณะ ในวั น ที่ 1–2 สิ ง หาคม 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร หวังว่าการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาครั้งนี้คงจะได้รับ อ้งคิดเห็น และอ้งเสนงแนะที่เป็น ประโยชน์ งย่างยิ่งจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่งที่คณะจักได้นาอ้งคิดเห็นและอ้งเสนงแนะไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาองงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรให้ดียิ่งๆ อึ้น ในโงกาสต่งไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รงดกาเหนิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 พฤษภาคม 2560
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(2)
สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
บทสรุปผู้บริหำร
บทที่ 1 บทนำ : โครงร่ำงองค์กร (Organizational Profile)
1.ลักษณะองค์กร (Organizational Descriptoin)
ก. สภำพแวดล้อมของคณะองค์กร(Organization Environment)
(1) หลักสูตร/บริการ (Product Offerings)
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (MISSION, VISION and VALUE)
(3) ลักษณะโดยรวมองงบุคลากร (Workforce Profile)
(4) สินทรัพย์ (Assets)
(5) กฎระเบียบอ้งบังคับ (Regulatory Requirements)
ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร (Organization Relationships)
(1) โครงสร้างงงค์การ
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มงื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3) ผู้ส่งมงบ และคู่ความร่วมมืง
2. สภำวกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation)
ก. สภำพกำรแข่งขัน (Competitive Environment)
(1) ลาดับในการแอ่งอัน
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแอ่งอัน (Competitiveness Changes)
(3) แหล่งอ้งมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)
ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร (Performance Improvement System)
3. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
บทที่ 2 ส่วนสำคัญ
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 งาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริขขาเงก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 งาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่งจานวนงาจารย์ประจา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริขขาตรี
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืงงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการองงงาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร (สกอ.)
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารองงคณะเพื่งการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เงกลักษณ์องงคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพองงหลักสูตร
บทที่ 3 ส่วนสรุปผลกำรประเมิน
3.1 ตารางสรุปรายงานผลการประเมินภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี
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บทสรุปผู้บริหาร
ความนา
คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เป็ นหน่ ว ยงานระดั บคณะ
ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ซึ่งออก
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.2547 มี ภ ารกิ จ หลั ก ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดจากภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย อันได้แก่ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริ มสร้า งความเข้มแข็งให้กับชุมชน และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณบดีคนปัจจุบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกาเหนิด เป็นผู้นาองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นาในการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ” โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ที่
ยึดถือวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน คือ “มีมนุษยธรรม มีน้าหนึ่งใจเดียว มุ่งสู่สังคม สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา
อย่างยั่งยืน” มีเอกลักษณ์ของคณะ คือ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม”
ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี
จานวน 10 สาขาวิชา โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหาร งานภายในรูปแบบโปรแกรมวิชาตามสาขาวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด 10 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ และ
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพิ่มเติมอีก 2 กลุ่มวิชา เพื่อสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร
ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,958 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จานวน 1,705 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. จานวน 240 คน
และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น จานวน 40 คน
ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.)
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5

คะแนนเฉลี่ย 2.96
คะแนนเฉลี่ย 4.38
คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนนเฉลี่ย 5.00
คะแนนเฉลี่ย 4.50

ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบเท่ากับ 3.84 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
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ข
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 นั กศึ กษาโปรแกรมวิ ชาการพั ฒนาสั งคม ได้ เป็ นตั วแทนเข้ าร่ ว มโครงการ “สร้ างอาหาร
เพิ่มผื นป่ า ใช้ชีวิตแบบพอเพียง สื บสานงานของในหลวง” ของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.) ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 และได้เข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริ มสิ ทธิมนุษยชน 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 นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าภาษาไทย ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า น
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 7 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน
2560
1.6 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จาก โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรม
วิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิช านิ ติศาสตร์ โปรแกรมวิช าบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
โปรแกรมวิช าภาษาจี น โปรแกรมวิช าภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิช าภาษาไทย โปรแกรมวิช าวิจิตรศิล ป์และ
ประยุกต์ศิลป์ ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมลงนามความร่วมมือและกิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2559
1. ด้านบริการวิชาการ อาทิ
1. มีแผนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของ
สังคมเช่น โครงการเสวนาเรื่อง ความเหลื่อมล้า ความยากจน บนความท้าทายของสวัสดิการสังคม โครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล โครงการการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเชิงบู ร ณาการโดยการจัดทาแผนชุมชนร่ว มกับแผนท้องถิ่น ทาให้ ชุมชนมีแผนท้องถิ่น และ
โครงการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน
2. มีสาขาวิชาที่หลากหลายและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการให้บริการทางวิชาการ
ด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ ในรูปแบบบริการให้แก่สังคมหรือท้องถิ่น (บุคคลภายนอก) และใน
รูปแบบบริการให้แก่นักศึกษา (บุคคลภายใน)
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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3. มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี เช่น โครงการโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านงานวิจัย นวัตกรรมความสุขและข้อมูลความสุของค์กร Happy Workplace เพื่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ในองค์กร, โครงการบริหารพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ค่ายต้นกล้า
ประชาธิปไตย ปี7)
ซึ่งโครงการที่กล่าวไปข้างต้นนี้ มีส่วนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
3. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อาทิ
1. คณะมีศาสตร์และสาขาวิชาที่ช่วยทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร
2. คณะมีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ที่ช่วยทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย เป็นผู้คิดค้นระบา
ชากังราว ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติ และยังต่อยอดพัฒนาเป็นโครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นระบา
ชากังราวถ่ายทอดอัตลักษณ์ศิลปะกาแพงเพชรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้มีการดาเนินการ
ต่อเนื่อง โดยการสร้างมาตรฐาน “ระบารวมเผ่าชาวเขา”
4. มีโครงการความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกลุ่มวิชานาฏศิลป์และ
การละคร กั บ ศู น ย์ จ ริ ย ศึ ก ษา สธ. ก าแพงเพชร จั ด ตั้ ง ชุ ม นุ ม นาฏศิ ล ป์ แ ละด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดาเนินการของศูนย์ดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ โดยเห็ น ได้จ ากกิจกรรมการบริการชุมชนด้านนาฏศิล ป์ของศูนย์จริยศึกษา สธ.
เรือนไทย ได้เผยแพร่ลงวารสารสากล และเผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ “เมืองไทยดีด”ี๊ เป็นต้น
4. ด้านวิชาการ/การจัดการเรียนการสอน
4.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้ ดาเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยในปีการศึกษา 2559
มีการจัดการความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในประเด็น “การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับพันธกิจอื่น” ควบคู่กับการเขียน มคอ.3 ให้สอดคล้องกับประเด็นบูรณาการ อาทิ บูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปะ
และวัฒนธรรม ซึ่งใน 3 ด้านนี้เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยคณะฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว
ในวันที่ 7-8 กันยายน 2559 และกาหนดให้ตัวแทนโปรแกรมวิชาส่งแผนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับพันธกิจอื่น (การวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม) พร้อม มคอ.3 ในรายวิชาดังกล่าวที่
ทาการสอนในภาคเรี ย น 2/2559 และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนดังกล่ าวอีกครั้งหลั งสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาโดยพิจารณาผลจากการรายงาน มคอ.5 ร่วมด้วย ผลปรากฏว่ารายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนได้
บูรณาการศาสตร์กับพันธกิจ จากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ส่งผลให้การบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุผล
4.2 ด้านความแข็งแกร่งทางวิชาการ
นอกจากนี้คณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา
ตลอดปีการศึกษา อาทิ
1) กิ จ กรรมลงนามความร่ ว มมื อ และกิ จ กรรมพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งสถาบั น
ต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2559 คณะฯ โดยผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาได้เดินทางไปยัง
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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มหาวิทยาลัยคุนหมิง เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดาเนินงาน 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมลงนามความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และภาควิขาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยคุนหมิง และกิจกรรมค่ายภาษาไทยและ
วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 18-23 กันยายน 2559
2) กิจกรรมอบรมโทอิคสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2559
3) กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-12
กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ศูนย์แม่สอด จังหวัดตาก
ด้านการผลิตวารสารพิกุล (วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลิตวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อ “วารสารพิกุล” ต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2540 ผลิตผลงานมาแล้วทั้งสิ้น 26 เล่ม ปัจจุบันเป็นปีที่ 15 (พ.ศ. 2560) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
เวทีสาหรับตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิชาการในรูปบทความวิชาการ/วิจัย สาหรับบุคลากรของ มหาวิทยาลัย และ
บุคลากรภายนอก นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา
โดยในปี พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังคงผลิตวารสารพิกุลอย่างต่อเนื่อง และได้นาเสนอ
วารสารพิกุลฉบับสมบูรณ์ 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2559 ยื่นต่อศูนย์ดรรชนีวารสารไทย เพื่อขอเข้ารับการคัดเลือก
เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยคณะฯ ได้ยื่นวารสาร 3 ปีย้อนหลัง จานวน 6 ฉบับ ด้วยกัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ศูนย์ดรรชนีวารสารไทย สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรากฏว่าวารสารพิกุล ได้รับการคัดเลือก
จากศูนย์ดรรชนีวารสารไทย ให้เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562
ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเว็บไซต์วารสารพิกุลออนไลน์ สาหรับให้ผู้ที่สนใจส่งบทความ
ผ่ านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น แก่ผู้ ส่ งผลงาน ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ อ่ านบทความ และกอง
บรรณาธิ การ ในการตรวจสอบสถานะของบทความ อี ก ด้ ว ย การผลิ ตวารสารพิ กุ ล (วารสารวิ ช าการคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) นับเป็นผลงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เมื่อเทียบกับคณะฯ อื่นๆ ที่ยังไม่มีการผลิตวารสารวิชาการหรือยังไม่มีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข
1. จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ โดยสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น และเร่งรัดให้มี
การจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่ง ทางวิชาการ โดยมีมาตรการต่างๆ สนับสนุน เช่น การฝึกอบรม
ให้ ความรู้ เกี่ยวกับ การทาผลงานทางวิช าการทุกรูปแบบการจัดพี่เลี้ ยงหรือที่ปรึกษาในการจัดการทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ การแจ้งเวียนวารสารที่อยู่ในฐาน TCI เป็นต้น
2. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อรองรับการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยการบูรณาการ ทั้งการบูรณาการพันธกิจของ
คณะและการบูรณาการทางานร่วมกันในการให้บริการวิชาการระหว่างหลักสูตรต่างๆ ของคณะ
4. ส่งเสริมให้มีการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุกหลั กสู ต รจัดส่ งนักศึกษาเข้าร่ว มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิช าชีพ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บัณฑิต
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5. ด้านการวิจัย อาทิ
ด้านงานวิจัย
ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา มีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการ
ทาวิจัยทั้งสิ้น 3,116,610 บาท โดยแหล่งทุนสนับสนุนหลักแบ่งออกเป็น 3 แหล่งทุน คือ 1) ทุนอุดหนุนวิจัย
นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ จากงบ บก.ศ. ประจาปีงบประมาณ 2559 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) ทุ น สนั บ สนุ น การท าวิ จั ย ประจ าปี ง บประมาณ 2559 พิ จ ารณาจั ด สรรโดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
3) ทุนสนับสนุนการทาวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจาปีงบประมาณ 2559
จากงบประมาณดังกล่าวทาให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการทา
วิจัยเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดผลงานการตีพิมพ์ และผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 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 “รูปแบบการนาแผนชุมชนสู่แผนพัฒนา 3 ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาแพงเพชร” ในวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 11 ประจาเดือนมกราคม-เมษายน 2559
3) อาจารย์บุญญาบารมี สว่างวงศ์ ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนผ่านระบบการสื่อสาร
ที่สะท้อนแนวคิดนโยบายสาธารณะของรัฐ” ลงในวารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
4) อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทานอง และอาจารย์ปนัดดา พาณิชยพันธุ์ ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดกาแพงเพชร” ลงใน
วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
5) รองศาสตราจารย์ มั ย ตะติ ย ะ ตี พิ ม พ์ บ ทความวิ ช าการเรื่ อ ง “ทั ศ นศึก ษา ศึ ก ษาดู ง านไซ่ ง่ อ น
อารยธรรม : ความแตกต่างเวียดนาม ไทย” ลงในวารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
6) อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทานอง ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง “การศึกษารูปแบบ การกระจายตัวและ
ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพื่อสร้างแนวทาง การจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ภูมิสารสนเทศ : กรณีศึกษา
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร” ลงในวารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
7) อาจารย์ ด ร.นิ ศ ากร ประคองชาติ ตี พิ ม พ์ บ ทความวิ ช าการ เรื่ อ ง “Project-Based Learning,
English Speaking Motivation, and English Speaking Skill” ล ง ใ น ว า ร ส า ร The 1st International
Conference on Language Development: Learning, Teaching, Researching, and Testing จั ด ขึ้ น โดย
Ton Duc Thang University, Hochiminh City ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559
8) อาจารย์ดร.รัษฎากร วินิจกุล ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ต.คลองลานพั ฒ นา อ.คลองลาน จั ง หวั ด ก าแพงเพชร” ลงในวารสารวิ จั ย คณะ
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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ฉ
Postgraduate International Fcoference on Gender Studies ( KPICGS) 2016 on 16-17 November
2559 at Penang, Malaysia
10) อาจารย์ วั ล ลภ ทองอ่อ น ตี พิ มพ์ บ ทความวิ จั ย เรื่อ ง การเพิ่ ม ผลผลิ ต มั น ส าประหลั ง โดยการ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย สื่อสารชุมชนและการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในจังหวัดกาแพงเพชร
ตีพิมพ์ลงใน วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559
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บทที่ 1
บทนำ : โครงร่ำงองค์กร
(Organizational Profile)
1. ลักษณะองค์กร (Organizational Descriptoin)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มีภารกิจ หลัก ที่ได้รับการถ่ายทอดจากภารกิจ ของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การผลิ ตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และทานุบารุงศิล ปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์จ านวนทั้งสิ้น 95 คน มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10
หลักสูตร มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,985 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จานวน 1,705 คน นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาค กศ.บป. จานวน 240 คน และหลักสูตรระดับปริญญโท 1 หลักสูตร มีนักศึกษาจานวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมี
ลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ดังนี้
ก. สภำพแวดล้อมของคณะองค์กร (Organization Environment)
(1) หลักสูตร/บริกำร (Product Offerings)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรและบริการหลักที่สาคัญตามภารกิจหลัก อันได้แก่ องค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ รวมถึงผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
ผลงานบริการวิชาการ และผลงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวิธีส่งมอบหลักสูตรและบริการดังกล่าวให้แก่
ผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตาราง OP.1
ตาราง OP.1 หลักสูตรและบริการหลัก และรูปแบบการส่งมอบให้แก่ลูกค้า/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ควำมสำคัญของผลผลิต/
ลูกค้ำ/ผู้รบั บริกำร/
รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลิต/
หลักสูตร/บริกำรหลัก
บริกำรต่อควำมสำเร็จของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริกำร
องค์กร
1. องค์ความรู้ทางด้าน
ลูกค้า
รูปแบบและวิธีการส่งมอบ
 การทาให้บัณฑิตที่สาเร็จ
มนุษยศาสตร์และ
1. นักศึกษาระดับ การศึกษาในแต่ละหลักสูตรมี
หลักสูตรให้แก่ลูกค้าซึ่งได้แก่
สังคมศาสตร์จากการ
ปริญญาตรีและ
นักศึกษา ผ่าน 2 แนวทางหลัก
คุณภาพ ซึ่งพิจารณาได้จาก
จัดการเรียนการสอนใน
ปริญญาโท
คือ
 คุณภาพบัณฑิตตาม
หลักสูตรต่างๆ ได้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1) กระบวนการจัดการเรียน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี จานวน 10
2. ตลาดแรงงาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ การสอน ที่เน้นให้นักศึกษาได้รับ
หลักสูตร ประกอบด้วย
/ผู้ใช้บัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ การพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน
1) นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.)
การเรียนรู้ที่กาหนด และมีทักษะ
ละหลักสูตร5 ด้าน
2) รัฐประศาสนศาสตร
 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
บัณฑิต (รป.บ.)
 การจัดการเรียนการ
พอใจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
3) ศิลปกรรมศาสตร
สอนในชั้นเรียนโดยเน้นการ
 การได้งานทาหรือ
บัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชา
จัดการเรียนรู้แบบ Active
ผลงานวิจัยของผู้สาเร็จ
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
Learning
การศึกษา
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หลักสูตร/บริกำรหลัก
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

ลูกค้ำ/ผู้รบั บริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ควำมสำคัญของผลผลิต/
บริกำรต่อควำมสำเร็จของ
องค์กร
โดยคุณภำพบัณฑิต
ดังกล่ำวจะทำให้หลักสูตรและ
คณะ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา สร้าง
ความมั่นใจให้ผู้ใช้บัณฑิต เป็น
การสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ ทา
ให้คณะได้รับการยอมรับจาก
สังคม/ตลาดแรงงาน
 การสร้างองค์ความรู้ของ
หลักสูตรต่างๆ ทำให้คณะได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความ
ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับจาก
สังคม
 การบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพทั้งระบบซึ่งพิจารณาได้
จาก การกากับให้หลักสูตร
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
การสร้างคุณภาพให้แก่บัณฑิต
กระบวนการด้านนักศึกษา และ
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
กระบวนการด้านอาจารย์
คุณภาพ และผลที่เกิดกับ
อาจารย์ กระบวนการในด้าน
หลักสูตร การเรียนการสอนและ
การประเมินผู้เรียน รวมถึง
กระบวนการในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในด้านจะ
ทำให้นักศึกษามีความพึงพอใจ
และเกิดความผูกพันกับหลักสูตร
และคณะ
 การบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพจะส่งผลให้คณะบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนด
ไว้
 ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หลักสูตร คณะ และผู้ใช้บัณฑิต
จะทำให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในการผลิตบัณฑิตให้ตรง
กับความต้องการของ

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลิต/
บริกำร
 การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชามา
ถ่ายทอดองค์ความรู้
 การมอบหมายให้
ค้นคว้าด้วยตนเอง
 การนาเสนอและการ
อภิปรายรายบุคคลและรายกลุ่ม
 การเรียนรู้จาก
กรณีศึกษา
 การศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
 การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ
 การเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติในภาคสนาม
 การทาวิจัยที่มีส่วนร่วม
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 ทั้ง
ในด้านวิชาการ การสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดีมี
จิตสานึกสาธารณะ
สำหรับรูปแบบและวิธีกำรส่ง
มอบให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่ง

3
หลักสูตร/บริกำรหลัก

ลูกค้ำ/ผู้รบั บริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. องค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จากการ
จัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรต่างๆ (ต่อ)

2. งานวิจัย

ลูกค้า
1. แหล่งทุน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. คณาจารย์

ควำมสำคัญของผลผลิต/
บริกำรต่อควำมสำเร็จของ
องค์กร
ตลาดแรงงานซึ่งจะสามารถ
ขยายผลไปยังความร่วมมือใน
พันธกิจอื่น ทั้งการวิจัย การ
บริการวิชาการและการทานุ
บารุงศิลปและวัฒนธรรม

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลิต/
บริกำร

ได้แก่ผู้ใช้บณ
ั ฑิตและ
ตลำดแรงงำน มีแนวทำงดังนี้
1. การสารวจความต้องการ
บัณฑิตของตลาดแรงงานและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร
2. การเชิญเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดทาและวิพากษ์
หลักสูตร
3. การเชิญเข้ามาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชามา
บรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้
4. การสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานโดยกาหนดให้ทุก
หลักสูตรมีรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
5. การประเมินคุณภาพ
บัณฑิต ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
รวมถึงความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
หากมีงานวิจัยที่ตรงกับ
1. สนับสนุนให้นักวิจัยของ
ข้อเสนอของแหล่งทุน จะเป็น คณะที่มีประสบการณ์เสนอขอรับ
กำรสร้ำงความน่าเชื่อถือของ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยให้แก่แหล่งทุน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ต่างๆ
นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อให้มีศักยภาพ
ในการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก
งานวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
1. สร้างแรงกระตุ้นให้กับ
การแสดงให้เห็นภึงคุณภาพของ คณาจารย์เพื่อผลผลิตผลงานวิจัย
อาจารย์ส่งผลถึงคุณภาพของ
2. สนับสนุนการสร้าง
หลักสูตรและคณะ โดยพิจารณา ศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่
จากตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องได้แก่
คณาจารย์
1. จานวนเงินวิจัยที่
3. จัดสรรทุนภายในให้กับ
คณาจารย์ได้รับต่ออาจารย์
นักวิจัยรุ่นใหม่ในคณะ
ประจา
4. การสนับสนุนให้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการ

4
หลักสูตร/บริกำรหลัก

ลูกค้ำ/ผู้รบั บริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. งานวิจัย (ต่อ)
3. หน่วยงานที่นา
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์

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

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. คณาจารย์

ควำมสำคัญของผลผลิต/
บริกำรต่อควำมสำเร็จของ
องค์กร
2. ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ที่ได้จากการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่สามารถนาไป
ต่อยอดสร้างนวัตกรรมหรือใช้
ประโยชน์จะทำให้หลักสูตรและ
คณะมีชื่อเสียงและได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานและสังคม
ภายนอก และคณะสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้บรรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่กาหนดไว้

1. ผลงานด้านการบริการ
วิชาการที่ถ่ายทอดสู่สังคมชุมชน
ท้องถิ่น ทำให้ผู้รับบริการ
ลูกค้า
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ให้บริการแบบไม่ แก้ไขปัญหา หรือพัฒนางาน
พัฒนาอาชีพ จะส่งผลให้คณะ
เก็บค่าใช้จ่าย
1. หน่วยงานภาครัฐ ได้รับการยอมรับ และมี
เครือข่ายที่สามารถพัฒนาไปยัง
และเอกชน
พันธกิจอื่นได้ ทั้งในเรื่องของการ
2. เครือข่ายภาค
ประชาชน/ชุมชน จัดการเรียนการสอน กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา การวิจัยและ
 ให้บริการแบบเก็บ การทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ค่าใช้จ่าย
2. ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
3. ผู้ว่าจ้าง
(หน่วยงานภาครัฐ ทุกภาคส่วนของสังคม ส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
และเอกชน)
3. กิจกรรมโครงการบริการ
4. ผู้เข้าฝึกอบรม
วิชาการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ชุมชน
5. ผู้ให้ทุน
เกิดความเข้มแข็งและมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน จะทำให้คณะ
เป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่น
และสังคม
4. สาหรับการบริการวิชาการ
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะ

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลิต/
บริกำร
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการการ
สัมมนาการประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1. สร้างโจทย์วิจัยร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก
2. สนับสนุนให้เกิดการวิจัย
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยของคณะกับบุคลากรของ
หน่วยงานภายนอก
3. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นที่สามารถใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่มีอยู่
แล้ว โดยการถ่ายทอดและสร้าง
ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย
กำรให้บริกำรในลักษณะ
ของกำรได้รบั กำรร้องขอ มีดังนี้
1. การเป็นที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้กับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน
2. การเป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ผ่านกิจกรรมโครงการหรือ
สื่อต่างๆ
3. การเป็นกรรมการ
วิชาการ/วิชาชีพภายนอก
กำรให้บริกำรวิชำกำรโดย
กำรมีส่วนร่วมกับผู้รบั บริกำร
โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรม/
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การจัด
ค่ายวิชาการ ฯลฯ มีขั้นตอนก่าร
ดาเนินการดังนี้
 การสารวจศักยภาพและ
ความพร้อมของอาจารย์ในคณะ
 การสารวจความ
ต้องการรับบริการวิชาการจาก
บุคลากรภายนอก
 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน/หน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐ/เอกชน

5
หลักสูตร/บริกำรหลัก

ลูกค้ำ/ผู้รบั บริกำร/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

4. การทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม
- มาตรฐานทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
- กิจกรรมทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
- การเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
- การจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1. นักศึกษา
2. องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนใน
ท้องถิ่น
3. ชุมชนและสังคม

ควำมสำคัญของผลผลิต/
บริกำรต่อควำมสำเร็จของ
องค์กร
จะทำให้คณะมีการจัดการ
งบประมาณเชิงกลยุทธ์ ที่ดี มี
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
จากงบประมาณปกติที่ได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย ทาให้
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

รูปแบบและวิธีส่งมอบผลผลิต/
บริกำร

 การกาหนดประเด็น
ปัญหา/ความต้องการและ
แนวทางแก้ปัญหา/พัฒนาร่วมกัน
ระหว่างเครือข่าย
 การจัดกิจกรรม/
โครงการโดยการมีส่วนร่วม
ระหว่างคณะและเครือข่ายตาม
ตามที่กาหนด
 การประเมินกิจกรรม/
โครงการและนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการ
เครือข่ายความร่วมมือ
1. นักศึกษาได้รับการ
1. คณะจัดกิจกรรม/
ปลูกฝังความเป็นพลเมือง มี
โครงการต่างๆทั้งกิจกรรมพัฒนา
จริยธรรมและความรับผิดชอบ นักศึกษาด้านความเป็นพลเมือง
ต่อสังคม ส่งผลให้บัณฑิตในแต่ และจิตสาธารณะ การเสริมสร้าง
ละหลักสูตรมีมาตรฐานผลการ คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึง
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานประเพณีต่างๆ เพื่อเผยแพร่
2. กิจกรรม/โครงการทานุ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดี
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่จัด งามของท้องถิ่นและประเทศชาติ
ขึ้น เป็นการเผยแพร่ต่อ
2. คณะมีหลักสูตร/สาขาที่
สาธารณชน และสามารถสร้าง เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ วิจิตร
มาตรฐานด้านศิลปะและ
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีไทย
วัฒนธรรมได้ จะเป็นที่ยอมรับ นาฏศิลป์ฯ ภาษาไทย และ
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ปรัชญาและศาสนา โดยหลักสูตร
และระดับสากลได้ ทาให้คณะ ต่างๆ มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
หรือบุคลากรของคณะได้รับการ เป็นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยอมรับและยกย่องในระดับ
อย่างต่อเนื่อง
ท้องถิ่นและระดับชาติ
3. ทุกหลักสูตรของคณะจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทั้ง
การสอดแทรกในการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะของการบูร
ณาการกับการทานุบารุงศิลปและ
วัฒนธรรม
4. มีการศึกษาวิจัยใน
ลักษณะของการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
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(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม (MISSION, VISION and VALUE)

คณะฯ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ได้กาหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมที่สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะยังได้กาหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิต วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสมรรถนะ
หลักเพื่อให้เป็นปัจจัยผลักดันและส่งเสริมให้คณะสามารถปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมที่กาหนดไว้โดยมี
รายละเอียดดังนี้ คือ
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่ำนิยมหลักของมหำวิทยำลัย
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร
อัตลักษณ์บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม”
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของ
สถาบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นาเสนอผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจาคณะ โดยใช้คำว่ำ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สำนศิลป์วัฒนธรรม”
“มุ่งเน้นท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/โครงการ ที่
หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยสาขาต่างๆ ได้แก่
สาขาการพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และดนตรีศึกษา
“สำนศิ ล ป์ วั ฒ นธรรม” คณะมี ศ าสตร์ ที่ เ ชี่ย วชาญเฉพาะด้ า นในการอนุ รั ก ษ์ เผยแพร่ ทานุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา

คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มีความรู้คู่คุณธรรม
พร้อมนาสังคม
นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก

วัฒนธรรมองค์กรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
H = Humanity
มนุษยธรรม
U = Unity
มีน้าหนึ่งใจเดียว
S = Society
มุ่งสู่สังคม
O = Originity
สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญา
“มีมนุษยธรรม มีน้าหนึ่งใจเดียว มุ่งสู่สังคม สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน”
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ค่ำนิยมหลักของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
“ทีมงาน ความรับผิดชอบ มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน”

สมรรถนะหลักองค์กร (Core Competencies)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสมรรถนะหลักที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ ที่กาหนดไว้ว่า
“มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม”โดยกาหนดสมรรถนะหลัก คือ “เป็นผูน้ ำในด้ำนกำรบูรณำกำรพันธฺกิจเพือ่ พัฒนำ
ท้องถิ่นและสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิน่ และประเทศชำติ”
โดยสมรรถนะหลักเหล่านี้เป็นสิ่งขับเคลื่อนที่ทาให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการดาเนินงานที่
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ดังแสดงความสัมพันธ์ตามตาราง OP.2
ตาราง OP.2 ความเกี่ยวข้อง/สัมพันธ์ระหว่างพันธกิจกับสมรรถนะหลักของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พันธกิจ
สมรรถนะหลัก
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำในด้ำนกำรบูรณำกำรพันธฺกิจเพือ่ พัฒนำท้องถิ่น
มาตรฐาน
ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยยึด
ท้องถิ่นเป็นฐานแนวคิดหลักทุกขั้นตอน กล่าวคือ สร้างโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เข้ามา
ศึกษาโดยสาขาที่ผลิตมีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ในส่วนของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้ความสาคัญกับการบูรณาการกับการบริการวิชาการเพื่อให้นักศึกษามี
ความเข้าใจในบริบทของท้องถิ่นสามารถนาความรู้ในศาสตร์ไปสร้างสรรค์และพัฒนาท้องถิ่นได้
นอกจากนี้ ทุกหลักสูตรยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตสานึกความ
เป็นพลเมืองและมีจิตสาธารณะเพื่อเป็นพื้นฐานแนวคิดสาคัญเมื่อเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แล้ว
2. สร้างองค์ความรู้
เป็นผู้นำในด้ำนกำรบูรณำกำรพันธฺกิจเพือ่ พัฒนำท้องถิ่น
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ภายนอก
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่หลากหลาย โดยคณาจารย์ของคณะมีความสามารถในการ
ท้องถิ่น
เข้าถึงเครือข่ายได้เป็นอย่างดี โดยคณะส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะใช้กระบวนการการมีส่วน
ร่วมในการกาหนดหัวข้อการวิจัยเพื่อให้มีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
องค์กรหรือท้องถิ่น ทาให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และผลการวิจัยสามารนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
ความต้องการ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นผู้นำในด้ำนกำรบูรณำกำรพันธฺกิจเพือ่ พัฒนำท้องถิ่น
ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
ด้วยศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของ
มนุษย์และสังคม รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือที่ได้จากทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และกระบวนการวิจัย ทาให้คณาจารย์ของคณะมีความผูกพันใกล้ชิดกับท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับ
จากหน่วยงานภายนอกและชุมชนท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ทุกหลักสูตรของคณะสามารถจัดให้มี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ทั้งในลักษณะของการเป็นที่ปรึกษาวิชาการ การจัด
กิจกรรมให้ความรู้ภายในคณะ และภายนอกในพื้นที่ชุมชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้นำในด้ำนกำรสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชำติ
ด้วยความเข้มแข็งของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สาขานาฏศิลป์และการละคร วิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา ภาษา และปรัชญาและศาสนา ทาให้คณะมีศักยภาพและมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม ทาให้คณะมี
ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้มาตรฐานและมีการเผยแพร่สสู่ าธารณชนอย่าง
ต่อเนื่อง

8
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร (Workforce Profile)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 104 คน จาแนกผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) เป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
แรกคือบุคลากรสายวิชาการ มีจานวนทั้งสิ้น 96 คน โดยแยกเป็นข้าราชการจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.71 , พนักงาน
มหาวิทยาลัย จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.54 และ อาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75
อีกกลุ่มหนึ่ง คือ บุคลากรสายสนับสนุน จานวนทั้งสิ้น 8 คน รายละเอียดจานวน ตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของบุคลากร
สายวิชาการตามตาราง OP.3-1 และ จานวนและคุณวุฒิของบุคลากรสายสนับสนุนตามตาราง OP.3-2 โดยมีปัจจัยหลักที่ทาให้
ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามตาราง OP.4ความต้องการ/ความคาดหวังตามตาราง
OP.5 และสวัสดิการที่คณะจัดให้ตามตาราง OP.6
ตำรำง OP.3-1 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรสำยวิชำกำร(นับรวมลำศึกษำต่อ) จำแนกตำมสำขำวิชำและกลุ่มวิชำ

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์สัญญาจ้าง

-

-

-

-

รัฐประศาสนศาสตร์

-

5

3

-

-

-

-

-

-

-

การพัฒนาสังคม

1

4

2

-

-

-

-

-

-

ภาษาไทย

-

5

2

-

1

-

1

-

ภาษาอังกฤษ

2

4

4

2

-

-

-

ภาษาจีน

-

3

3

-

-

-

บรรณารักษศาสตร์ฯ

-

1

1

-

-

ภูมิสารสนเทศ

1

4

2

-

วิจิตรศิลป์ฯ

1

2

1

ดนตรีศึกษา

1

2

การปกครองท้องถิ่น

1

นาฏศิลป์ฯ
ปรัชญาและศาสนา
รวม
อายุคนเฉลี่ย (ปี)

รวม

1

2

3

1

-

-

-

4

3

-

1

-

8

-

-

-

-

3

2

1

1

-

7

-

-

-

2

-

5

1

1

-

-

9

-

-

-

-

2

4

2

4

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

6

1

2

-

-

-

-

-

2

1

2

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

2

-

-

-

7

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

2

2

-

-

-

6

5

1

-

-

1

-

-

-

-

5

2

2

-

1

-

-

10

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

1

5

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

3

8

36

29

4

1

2

5

1

-

1

1

11

7

31

20

9

5

1

86

38 ปี 6 เดือน
8 ปี 9 เดือน 28 วัน
86 คน

อาจารย์สัญญาจ้าง

ข้าราชการ

-

ข้าราชการ

อาจารย์สัญญาจ้าง

1

อายุงานเฉลี่ย(ปี)

อาจารย์สัญญาจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัย

2

รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้าราชการ

3

ปริญญาเอก

ข้าราชการ

อาจารย์สัญญาจ้าง

1

ปริญญาโท

อาจารย์สัญญาจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์

ข้าราชการ

ข้าราชการ

ปริญญาตรี
พนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วย
รอง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

อาจารย์
สำขำวิชำ/กลุ่มวิชำ

วุฒิกำรศึกษำ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทำงวิชำกำร

7

9
ตำรำง OP.3-2 ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรสำยสนับสนุนจำแนกตำมประเภทและระดับกำรศึกษำ
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
อายุคนเฉลี่ย (ปี)
อายุงานเฉลี่ย(ปี)
รวม

พนักงำน
มหำวิทยำลัย
6
6
37 ปี 5 เดือน
5 ปี 7 เดือน

สำยสนับสนุน
พนักงำน
รำชกำร
1
1
32 ปี
5 ปี - เดือน
8

ลูกจ้ำงชั่วครำว
1
1
24 ปี 29 เดือน
6 เดือน

ตำรำง OP.4 ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนมุ่งมั่นต่อภำรกิจของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จำแนกตำมประเภทของ
บุคลำกร
ปัจจัยหลัก/ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวัง

สำยวิชำกำร ( x = ค่ำเฉลี่ย)
อำจำรย์
พนักงำน
ข้ำรำชกำร
ประจำตำม
มหำวิทยำลัย
สัญญำจ้ำง

สำยสนับสนุน ( x = ค่ำเฉลี่ย)
พนักงำน
มหำวิทยำลัย

พนักงำน
รำชกำร

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว

1.งานที่ทาเป็นงานที่มีเกียรติน่า
ภาคภูมิใจ
2.ได้ใช้ความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
3.ได้รับโอกาสให้รับผิดชอบงาน
ที่สาคัญ
4.งานที่รับผิดชอบมีส่วนที่
ส่งเสริมโอกาสทาง
ความก้าวหน้า
5.ได้รับการส่งเสริมให้ไปอบรม/
ประชุม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถ
6.ได้รับโอกาสให้ไปศึกษาดูงาน
ในประเทศหรือต่างประเทศ
7.สวัสดิการที่ได้รับทาให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น
8.มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน

4.33
(S.D.= 1.15)
5.00
(S.D.= 0.00)
4.67
(S.D.= 0.58)
4.33
(S.D.= 0.58)

4.71
(S.D.= 0.59)
4.71
(S.D.= 0.47)
4.41
(S.D.= 0.62)
4.53
(S.D.= 0.51)

4.25
(S.D.= 0.38)
4.54
(S.D.= 0.52)
4.15
(S.D.= 0.08)
4.08
(S.D.= 0.95)

4.25
(S.D.= 0.50)
4.00
(S.D.= 0.00)
4.00
(S.D.= 0.00)
4.00
(S.D.= 0.00)

4.00
(S.D.= 0.00)
4.00
(S.D.= 0.00)
4.00
(S.D.= 0.00)
4.00
(S.D.= 0.00)

4.00
(S.D.= 0.00)
4.00
(S.D.= 0.00)
4.00
(S.D.= 0.00)
4.00
(S.D.= 0.00)

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)

4.67
(S.D.= 0.58)
3.38
(S.D.= 1.30)
5.00
(S.D.= 0.00)

3.82
(S.D.= 1.13)
3.47
(S.D.= 1.28)
4.65
(S.D.= 0.61)

3.38
(S.D.= 1.04)
2.23
(S.D.= 1.09)
4.23
(S.D.= 0.73)

4.00
(S.D.= 0.00)
3.75
S.D.= 0.50)
4.25
S.D.= 0.50)

4.00
(S.D.= 0.00)
3.00
(S.D.= 0.00)
5.00
(S.D.= 0.00)

4.00
(S.D.= 0.00)
3.00
(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)

10
ปัจจัยหลัก/ควำมต้องกำร/
ควำมคำดหวัง

สำยวิชำกำร ( x = ค่ำเฉลี่ย)
อำจำรย์
พนักงำน
ข้ำรำชกำร
ประจำตำม
มหำวิทยำลัย
สัญญำจ้ำง

สำยสนับสนุน ( x = ค่ำเฉลี่ย)
พนักงำน
มหำวิทยำลัย

พนักงำน
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
ตาแหน่งทางวิชาการ

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.ค่าตอบแทนตาแหน่งทาง
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.ได้รับการส่งเสริมให้ทา
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่
14.มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทาง
คณะจัดขึ้น

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)

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)

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)

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)

15.ได้รับค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานตรงตามวุฒิ และ
ประสบการณ์
ค่ำเฉลี่ย

ตำรำง OP.5 ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของบุค ลำกรคณะมนุษยศำสตร์แ ละสังคมศำสตร์ จำแนกตำมประเภทของ
บุคลำกร
ประเภทบุคลำกร
สำยวิชำกำร
ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง
1. งบประมาณสนับสนุนระดับหลักสูตรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการอย่างเต็มที่
2. บุคลากรสายสนับสนุนประจาหลักสูตรเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยตามสภาพและบริบทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และให้ความสาคัญ
กับการผลิตบัณฑิตมากกว่าระบบการจัดทาเอกสารเพื่อรับการตรวจประเมิน
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (เช่น การใช้ e-office)
1. สวัสดิการที่พักสาหรับบุคลากรอย่างเพียงพอ
2. ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบในช่วงเวลาคุมสอบ
3. กาหนดสัดส่วนภาระงานสอน วิจัย และการบริการงานวิชาการ ให้เหมาะสม โดยไม่ได้พิจารณา
เพียงภาระงานสอนแต่เพียงอย่างเดียว
4. พัฒนาห้องสมุดของคณะ ให้มีทรัพยากรหนังสือ ตารา สื่อสิ่งพิมพ์ที่ครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ของ
คณะ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและการเรียนรู้สาหรับอาจารย์และนักศึกษาของคณะ
5. จัดให้มีการประชุมอาจารย์ทุกเดือน เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารและเสนอความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงาน

11
ประเภทบุคลำกร
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ต่อ)

อาจารย์ประจา
ตามสัญญจ้าง

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง
6. มีการแบ่งงานให้บุคคลากรอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอย่าง
เท่าเทียมกัน
7. ควรเพิ่มอัตราพนักงานสายสนับสนุนให้มากขึ้น เพราะจานวนที่มีอยู่ไม่เพียงพอและเพื่อให้
คณาจารย์มีเวลาในการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมการเรียนการสอน
8. สร้างระบบและกลไกการจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพที่เข้าใจง่ายและชัดเจนเพื่อให้การ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพได้สะดวกขึ้น
9. อุปกรณ์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งสนับสนุนการทางานที่พร้อมและเพียงพอ
10. มีค่าตอบแทนการทางานล่วงเวลา เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่บุคลากรที่ทางานล่วงเวลา
11. มีการจัดตั้งทีมทางานที่มีประสิทธิภาพ มีช่องทางการประสานงานเฉพาะและจัดประชุมให้
บ่อยครั้ง
12. มีค่าตอบแทนในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนเกินกว่าที่มาตรฐานกาหนด
13. พิจารณาการให้รางวัลหรืออัตรากาลัง (ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย) ให้แก่อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง เพื่อรักษาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
14. ปรับอัตราเงินเดือนของอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้างให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษา
15. สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้เพียงพอสอดคล้องกับความเป็นจริง
16. งบประมาณเพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
17. ทุนสนับสนุนในการทาจัดผลงานทางวิชาการที่เพียงพอ
18. จัดระบบพี่เลี้ยงในการทาผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
19. มีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์
20. พัฒนาระบบอินเทอร์เนตที่มีประสิทธิภาพ
21. จัดให้มีพนักงานสายสนับสนุน เพื่อให้การบริหารงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. ปรับอัตราเงินเดือนปริญญาโทให้กับอาจารย์ประจาตามสัญญาจ้าง รวมถึงดูแลสวัสดิการต่างๆ
ให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในยุคปัจจุบัน
2. เงินค่าตอบแทนค่าสอนรายชั่วโมงของอาจารย์พิเศษออกตรงในรอบเดือน
3. มีการบรรจุอาจารย์อัตราจ้างให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น
4. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณสนับสนุนให้โปรแกรมวิชาอย่างเหมาะสม โดยไม่พิจารณา
จากจานวนนักศึกษาเพียงอย่างเดียวเพื่อให้การพัฒนานักศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน
5. การลงทุนด้านบุคลากรให้มีศักยภาพที่มากขึ้นสาคัญกว่าด้านอื่นๆ
6. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการปฏิบัติต่อข้อราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง อย่างเท่าเทียมกัน
7. ปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงิน เพื่อลดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
8. มหาวิทยาลัยควรมีสวัสดิการและเงินเดือนให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม
9. ปรับสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ให้เหมาะสม โดยควรเน้นภาระหน้าที่ในด้านการสอน และ
ศึกษาวิจัย เป็นหลัก
10. มีค่าตอบแทนในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนเกินกว่าที่มาตรฐานกาหนด
11. อาหารกลางวัน
12. จัดประชุมในช่วงที่อาจารย์ไม่มีภาระงานสอน เพื่อไม่ให้กระทบงานสอน
13. ส่งเสริมการทางานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความสามัคคี
14. ความมั่นคงในการทางาน
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ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง

ประเภทบุคลำกร

สำยสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัย / 1. โอกาสได้พัฒนาความก้าวหน้าทางสายงาน
พนักงานราชการ
2. สวัสดิการบ้านพัก
3. มีค่าตอบแทนตาแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
1. พิจารณาบรรจุลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น

2. เงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ
3. สวัสดิการที่พัก
จากข้อมูลลักษณะของบุคลากรข้างต้น คณะได้นามาเป็นฐานข้อมูลสาคัญในการวางแผนอัตรากาลัง และการวางแผน
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้อัตรากาลังและคุณภาพของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
รวมถึงเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ที่ได้ประกาศใช้แล้ว โดย
คณะจะเร่งสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึง
ผลิตผลงานทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยหลักที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งมั่นต่อภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จะเป็นข้อมูลสาคัญในการกาหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสวัสดิการพื้นฐานตามสิทธิที่มีอยู่ของบุคลากรแต่ละประเภท และจัด
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่น รายละเอียดตามตาราง OP.6 ดังนี้
ตำรำง OP.6 ผลตอบแทน สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของบุคลำกร จำแนกจำมประเภทบุคลำกร
ผลตอบแทน

สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์

กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
และขวัญกำลังใจ เพื่อให้
เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร

ข้ำรำชกำร
1. เงินประจาตาแหน่งบริหารและ
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. ทุนสนับสนุนบุคลากรในการร่วม
ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม
3. ทุนสนับสนุนการนาเสนอ ผลงานทาง
วิชาการ
4. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
5. ทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสาร
ประกอบการสอน (คณะสนับสนุน
ครั้งละ 5,000 บาท)
6. ทุนสนับสนุนการจัดทาผลงานทาง
วิชาการ (มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผศ.
10,000 บาท / รศ. 20,000 บาท /
ศ. 30,000 บาท)
7. ทุนสนับสนุนการทาวิจัยของสาย
สนับสนุน
8. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ

1. สิทธิการลา
2. สวัสดิการบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย
3. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ
4. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดการภายในส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร
6. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
7. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
8. การเป็นสมาชิก ชพค./ชพส.
9. สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานต่างๆ ทั้งโดย
ส่วนบุคคลและบุตร
10. ห้องพยาบาล/ศูนย์แพทย์ทางเลือก/สนามกีฬา และ
สถานที่ออกกาลังกายของมหาวิทยาลัย
11. ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิข้าราชการ
12. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามสิทธิข้าราชการ
13. การเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
14. บาเหน็จความชอบ
15. เงินบานาญ

1. ทัศนศึกษา
2. สัมมนาบุคลากร
3. กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ของ
คณะ เช่น ทาบุญคณะ งาน
เลี้ยงปิดภาคการศึกษา (หลัง
รับตรวจประเมินฯ)
4. งานปีใหม่และเทศกาลสาคัญ
ต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งาน
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ
5. ของขวัญและข้อความแสดง
ความยินดีแก่บุคลากรที่
ประสบความสาเร็จ เช่น
สาเร็จการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น เมื่อได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อได้รับรางวัลหรือ
ยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ภายนอก
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ผลตอบแทน
พนักงำนมหำวิทยำลัย
1. เงินประจาตาแหน่งบริหารและ
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. ทุนสนับสนุนบุคลากรในการร่วม
ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม
3. ทุนสนับสนุนการนาเสนอ ผลงานทาง
วิชาการ
4. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
5. ทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสาร
ประกอบการสอน (คณะสนับสนุน
ครั้งละ 5,000 บาท)
6. ทุนสนับสนุนการจัดทาผลงานทาง
วิชาการ(มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผศ.
10,000 บาท / รศ. 20,000 บาท /
ศ. 30,000 บาท)
7. ทุนสนับสนุนการทาวิจัยของสาย
สนับสนุน
8. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ

สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์

1. สิทธิการลา
2. สวัสดิการบ้านพักภายในมหาวิทยาลัย
3. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
4. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดการภายในส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
7. การเป็นสมาชิก ชพค./ชพส.
8. สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานต่างๆทั้งโดยส่วน
บุคคลและบุตร
9. ห้องพยาบาล/ศูนย์แพทย์ทางเลือก/สนามกีฬา และสถานที่
ออกกาลังกายของมหาวิทยาลัย
10. ค่ารักษาพยาบาลจากการจัดทาประกันชีวิตและประกัน
สุขภาพ
11. การเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
12. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
13. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
14. สิทธิประโยชน์ทดแทนสาหรับผู้ประกันตน “กองทุน
ประกันสังคม”
อำจำรย์ประจำตำมสัญญำจ้ำง/ลูกจ้ำงชั่วครำว
1. เงินประจาตาแหน่งบริหาร
1. สิทธิการลา
2. ทุนสนับสนุนบุคลากรในการร่วม
2. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และ
ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม
สังคมศาสตร์
3. ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานทาง 3. การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการของ
วิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
4. สวัสดิการใช้ห้องประชุมเพื่อจัดเลี้ยงในงานต่างๆทั้งโดยส่วน
ผลงานทางวิชาการ
บุคคลและบุตร
5. ทุนสนับสนุนการจัดทาเอกสาร
5. ห้องพยาบาล/ศูนย์แพทย์ทางเลือก/สนามกีฬา และสถานที่
ประกอบการสอน (คณะสนับสนุน
ออกกาลังกายของมหาวิทยาลัย
ครั้งละ 5,000 บาท)
6. สิทธิประโยชน์ทดแทนสาหรับผู้ประกันตน “กองทุน
6. ทุนสนับสนุนการทาวิจัย
ประกันสังคม”
7. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
8. การได้รับเงินเดือนในระหว่างลา
ศึกษาต่อ

กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
และขวัญกำลังใจ เพื่อให้
เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร
1. ทัศนศึกษา
2. สัมมนาบุคลากร
3. กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
ของคณะ เช่น ทาบุญคณะ
งานเลี้ยงปิดภาคการศึกษา
(หลังรับตรวจประเมินฯ)
4. งานปีใหม่และเทศกาลสาคัญ
ต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งาน
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ
5. ของขวัญและข้อความแสดง
ความยินดีแก่บุคลากรที่
ประสบความสาเร็จ เช่น
สาเร็จการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น เมื่อได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อได้รับรางวัลหรือ
ยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ภายนอก

1. ทัศนศึกษา
2. สัมมนาบุคลากร
3. กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ของ
คณะ เช่น ทาบุญคณะ งาน
เลี้ยงปิดภาคการศึกษา
(หลังรับตรวจประเมินฯ)
4. งานปีใหม่และเทศกาลสาคัญ
ต่างๆ เช่น วันสงกรานต์
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ
ราชการ
5. ของขวัญและข้อความแสดง
ความยินดีแก่บุคลากรที่
ประสบความสาเร็จ เช่น
สาเร็จการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น เมื่อได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อได้รับรางวัลหรือ
ยกย่องชมเชยจากภายนอก
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ในการกาหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการได้ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร
ว่าด้วย การกาหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ.2559 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วย ภาระงานสอน ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น
ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม และภาระงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
โดยกาหนดให้มีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ โดยน้าหนักของภาระงานแต่ละด้านขึ้นอยู่กับ
ตาแหน่งทางวิชาการ สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ในตาแหน่งและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
ในส่วนของการรวมกลุ่มของบุคลากร มีทั้งแบบที่เป็นทางการผ่านสภาคณาจารย์และข้าราชการ และแบบที่ไม่เป็น
ทางการผ่านสโมสรบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสามารถนาเสนอปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการพัฒนา
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ข้างต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและคณะยังจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือ
เสนอปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ การประชุมต่างๆ ระบบ
ออนไลน์ กล่องรับเรื่องร้องเรียนและการจัดทาบันทึกเสนอ เป็นต้น
(4) สินทรัพย์ (Assets)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ ดังแสดง
ในตาราง OP.7 ดังนี้
ตำมตำรำง OP.7 อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่สำคัญ
รำยละเอียด
อำคำรสถำนที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วยอาคารสถานที่ จานวน 4 อาคาร ได้แก่
1. อาคารเรียน 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 3 ชั้น ประกอบด้วย
- ชั้นที่ 1 ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
ห้อง ห้องจัดการเรียนการสอน จานวน 5 ห้อง (ห้อง 3105-3109)
- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย ห้องจัดการเรียนการสอน (ห้อง 3206-3209)
- ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องจัดการเรียนการสอน (ห้อง 3301- 3308)
2. อาคารหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึก 38) ซึ่งเป็นอาคารหลักในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 6 ชั้น ประกอบด้วย
- ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยห้องประชุมพิกุล ห้องประชุมบุนนาค ห้องรับรองและสัมมนากลุ่มย่อยสาหรับบุคลากร
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์และการละคร ห้องแสดงผลงานด้านศิลปะ (Huso Shop) ลานเพื่อการเรียนรู้และจัดแสดง
นิทรรศการ
- ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยสานักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ห้อง
ศาลจาลอง ห้องสมุดคณะ และห้องประชุมพุทธชาด
- ชั้นที่ 3 ประกอบด้วยห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ห้องพักอาจารย์กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนาศูนย์
คอมพิวเตอร์ประจาคณะ จานวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์และศูนย์วิจัยทางสังคม
- ชั้นที่ 4 ประกอบด้วยห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาห้องสัมมนารัฐ
ประศาสนศาสตร์ห้องประชุมสารภี ห้องปฏิบัติการทางภาษา 30 ที่นั่ง และห้องจัดการเรียนการสอน จานวน 1
ห้อง (ห้องเรียน 3842)
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- ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
และห้องจัดการเรียนการสอน (ห้องเรียน 3851-3855)
- ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย ห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ห้อง และห้องจัดการเรียนการสอน จานวน 6 ห้อง (ห้องเรียน 38613866)
3. อาคารดนตรี ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการดนตรี ดนตรีไทยและดนตรีสากล
4. อาคารศิลปะ สาหรับจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในแขนงต่างๆ เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดนิทรรศการทางด้านศิลปะ เป็นต้น
เทคโนโลยี

1. ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
2. ระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ MIS
3. Website(http://huso.kpru.ac.th) และ Facebook (www.facebook.com/husokpru)
4. สื่อการเรียนการสอนและสื่อสนับสนุน เช่น E-learning
5. มีคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์คณะ
6. จุดเชื่อมต่อเครือข่าย Access Point (Wireless)
7. เครื่องฉายสื่อผสม เครื่องฉายสามมิติ
8. โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBlibio Alice for window s
อุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จานวน 164 เครื่อง แบ่งเป็น
1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จานวน 2 ห้อง จานวน 57 เครื่องแบ่งเป็น
- ห้องคอมพิวเตอร์ 1 จานวน 24 เครื่อง
- ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จานวน 33 เครื่อง
1.2.ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์จานวน 33 เครื่อง
1.3 ห้องปฏิบัติการทางภาษา จานวน 30 เครื่อง
1.4 ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จานวน 33 เครื่อง
1.5 ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จานวน 16 ห้อง (ห้องละ 1 เครื่อง)
1.6 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสานักงาน จานวน 25 เครื่อง
- ห้องสานักงาน จานวน 7 เครื่อง
- ผู้บริหาร จานวน 4 เครื่อง
- ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชา จานวน 14 เครื่อง
2. เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จานวน 3 เครื่อง
4. เครื่องโทรศัพท์ภายใน จานวน 32 เครื่อง
5. โทรศัพท์เคลื่อนที่ จานวน 1 เครื่อง
6. กล้องถ่ายรูป จานวน 2 เครื่อง
7. กล้องวีดีโอ จานวน 2 เครื่อง
8. เครื่องพิมพ์ จานวน 5 เครื่อง
9. โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง
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สิ่งอำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยทั่วไป
1. สถานที่พักผ่อนและการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาบริเวณลานชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ระบบการป้องกันความปลอดภัยภายในการเข้าอาคารจากบุคคลภายนอก
3. ที่จอดรถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์สาหรับบุคลากรและนักศึกษา
4. ลานพิกุลสาหรับจัดกิจกรรมและจอดรถยนต์แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
5. ทางลาดและห้องน้าสาหรับผูพ้ ิการ
6. ระบบรักษาความปลอดภัย
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements)
ในการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจสาคัญของคณะนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินการ
ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 นอกจากนี้ยังดาเนินการ
ภายใต้กฎหมาย กฎ และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงปฏิบัติตาม
กรอบของกฎหมายที่ใช้บังคับกับส่วนราชการโดยทั่วไป ดังแสดงในตาราง OP.8
ตำรำง OP.8 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
2. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (2555-2559)
4. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
5. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรและของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. แผนกลยุทธ์
กำรบริหำรกำรเงิน
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2-7)
3. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2544
4. ข้อบังคับ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
กำรบริหำรงำนบุคคล
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551
2. ประกาศ ก.พ.ร. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
3. ข้อบังคับ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2547-2559
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 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. การรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครู ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2557
2. ดัชนีและตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และ AUNQA
3. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2558 - 2561
4. (ร่าง) มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสี่ พ.ศ.....
5. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
6. ระบบและกลไกการกากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
กำรวิจัย
1. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
2. จรรยาบรรณและระเบียบการวิจัย
3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ.2537
4. พระราชบัญญัติสิทธิบัติ พ.ศ.2522
5. ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการบริหานงานวิจัย
6. ประกาศของคณะเกี่ยวกับการจัดเงินอุดหนุนการวิจัย
เทคโนโลยีสำรสนเทศและคอมพิวเตอร์
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
อ่านข่าวต่อได้ที่ : http://www.thairath.co.th/content/843633
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร (Organization Relationships)
(1) โครงสร้ำงองค์กำร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานระดับคณะ ภายใมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ตามกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547บริหารจัดการภายใต้การกากับดูแลของสภามหาวิทยาลั ยและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยในการ
บริหารงานภายในระดับคณะนั้น อยู่ภายใต้การกากับเชิงนโยบายและติดตามตรวจสอบการบริหารงานจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามความในข้อ 6. แห่ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการประจา
คณะ พ.ศ.2547 ซึ่งประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน รองคณบดีคนหนึ่งเป็นรองประธาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จานวน 2 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนประธานโปรแกรมวิชา จานวน 2 คน ผู้แทนคณาจารย์ จานวน 1 คน เป็นกรรมการ และ
หัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในการบริห ารจั ดการภายในคณะนั้น มีคณบดีเป็ นผู้บั งคับบั ญชาสูงสุด ภายใต้ก ารมีส่ วนร่ วมของคณะกรรมการ
อานวยการคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดีทั้ง 3 ฝ่ายเป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็น
กรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดี 3 ฝ่า ย
ประธานโปรแกรมวิชา และหัวหน้าศูนย์เป็นกรรมการ และหัวหน้าสานักงานคณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในระดับ
คณะนั้น คณบดีจ ะมอบหมายงานให้รองคณบดีแต่ล ะฝ่าย ให้เป็นผู้รับผิดชอบงานและมีอานาจหน้าที่ในงานนั้นๆ หัวหน้า
สานักงานคณบดี ดูแลการบริหารงานสนับสนุนของสานักงานคณบดี ส่วนการบริหารงานของหลักสูตรนั้น จะอยู่ภายใต้การ
บริหารและกากับดูแลของคณะกรรมการโปรแกรมวิชา เรียกว่า “การบริหารโปรแกรมวิชา” มีประธานโปรแกรมวิชาเป็น
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น สาหรับการบริหารงานของศูนย์ต่างๆ จะมีหัวหน้าศูน ย์เป็นผู้รับผิดชอบงานและกากับดูแลการดาเนินงาน
ซึ่งการบริหารงานของรองคณบดี หัวหน้าสานักงานคณบดี หัวหน้าศูนย์ต่างๆ รวมถึงประธานโปรแกรมวิชาจะปฏิบัติงานขึ้นตรง
ต่อคณบดี รายละเอียดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารตามแผนภาพ OP.9 และแผนภาพ OP.10 ตามลาดับ
นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจแต่ละด้านบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารตามหลักธรรมภิบาล คณะฯ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเฉพาะด้านขึ้น เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร , คณะกรรมการงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา , คณะกรรมการงานวิจัย
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม , คณะกรรมการกากับติดตามการดาเนิ นงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน , คณะกรรมการจัดการความรู้ เป็น
ต้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกประเภทของคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การ
ดาเนินงาน การประเมินและการปรับปรุง ตลอดจนให้มีการประเมินภาวะผู้นาของบริหารจากบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้คณะยังได้รับการติดตามตรวจสอบการบริหารงานตามระบบของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เป็นต้น
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แผนภำพ OP.9 โครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart)

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

สำนักงำนคณบดี

โปรแกรมวิชำ

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

1. รัฐประศาสนศาสตร์

2. นิติศาสตร์
3. การพัฒนาสังคม
4. ภาษาอังกฤษ
5. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
6. ภาษาไทย
7. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
8. ภูมิสารสนเทศ
9. ภาษาจีน
10. ดนตรีศึกษา

กลุ่มวิชำ
1. กลุ่มนาฏศิลป์และการละคร
2. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา

ศูนย์
1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
(GIS)
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ

3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. ศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
การเมืองการปกครอง และการ
วิจัยทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
5. ห้องสมุดคณะ/ห้องสมุดกฎหมาย
6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
สถานศึกษา
7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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แผนภำพ OP.10 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

อธิกำรบดี
คณบดี

คณะกรรมกำรประจำคณะ

คณะกรรมกำรบริหำรคณะ

คณะกรรมกำรอำนวยกำรคณะ

รองคณบดี
ฝ่ำยประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดทารายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
3. จัดทารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
4. จัดทารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก (สมศ.)
5. จัดระบบและควบคุมการลงข้อมูล
CHE QA Online

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร
1.
2.
3.
4.
5.

งานวิชาการและบริการวิชาการ
งานจัดทาวารสารพิกลุ
งานจัดระบบควบคุมภายใน
งานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
งานพัฒนาทักษะทางภาษาและ
วิเทศสัมพันธ์
6. อื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย

รองคณบดี
ฝ่ำยวิจัย กิจกำรนักศึกษำ
และศิลปวัฒนธรรม
1. งานวิจัย
1. งานกิจการและพัฒนา
นักศึกษา
2. งานบริการวิชาการ
3. งานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4. อื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย

6. อื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

หัวหน้ำสำนักคณบดี

1. งานบริหารสานักงานคณบดี
2. งานวางแผนพัฒนาและ
งบประมาณ
3. งานบริหารและพัฒนา
บุคลากร
4. งานติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานผู้บริหาร
5. อื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย
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คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน

คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชิน รอดกำเหนิด
คณบดี

อำจำรย์พัจนภำ เพชรรัตน์
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ/
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี

อำจำรย์ ดร.วิชุรำ วินัยธรรม
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร

อำจำรย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม
รองคณบดีฝ่ำยวิจัย กิจกำรนักศึกษำ และ
ศิลปวัฒนธรรม

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ประธำนโปรแกรมวิชำ
รัฐประศำสนศำสตร์

อาจารย์ ดร.วิชุรา วินัยธรรม
ประธำนโปรแกรมวิชำ
ภำษำอังกฤษ

อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ
ประธำนโปรแกรมวิชำ
ภำษำไทย

อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์
ประธำนโปรแกรมวิชำ
นิติศำสตร์

อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์
(รักษำกำรแทน) ประธำนโปรแกรมวิชำ
ภำษำจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ ทองอ่อน
ประธำนโปรแกรมวิชำ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์

อาจารย์ธวชินี ลาลิน
ประธำนโปรแกรมวิชำ
กำรพัฒนำสังคม

อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
ประธำนโปรแกรมวิชำ
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์
และสำรสนเทศศำสตร์

และสำรสนเทศศำสตร์
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อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้
ประธำนโปรแกรมวิชำ
ดนตรีศึกษำ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์คาจันทร์
หัวหน้ำกลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
หัวหน้ำกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร
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(2) ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จาแนกกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ทาการสารวจ
ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม จากการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลจากแบบสารวจ โดยคณะ/หลักสูตรได้
จัดให้มีการบริการสนับสนุน หรือการปฏิบัติการที่มีต่อความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มต่างๆ เหล่านั้น รายละเอียด
ตามตาราง OP.11
ตาราง OP.11ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง

กำรบริกำรสนับสนุน/กำรปฏิบตั กิ ำรของคณะ/หลักสูตรที่มตี ่อ
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง

นักศึกษำ
มีทุนการศึกษาให้ระหว่างเรียน
 จัดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
มีผู้ดูแลให้คาปรึกษาระหว่างเรียน
 จัดระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Work-integrated Learning : Wil) หรือระบบสหกิจ
มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ศึกษา
มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จาก
 การจัดให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม การศึกษางานหรือทัศน
การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง
ศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริง
มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ

 จัดระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งในเรื่องของคุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ การสร้างและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ

สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลา
มีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการทัดเทียมหรือมากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานในตลาดแรงงาน

 จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอน ให้เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต และมีความ
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความร่วมมือกับผู้ใช้บัณฑิต
ในกระบวนการผลิตบัณฑิต ทั้งในระดับรายวิชา กิจกรรม
เสริมหลักสูตรและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ทันสมัย
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ
และการเรียนรู้
มีสวัสดิการหอพักภายในมหาวิทยาลัย

 จัดระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามความต้องการ

ได้รับข้อมูลข่าวสารและมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องหลังสาเร็จการศึกษาแล้ว
มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน

 จัดระบบและกลไกการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับ
ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
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ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง

กำรบริกำรสนับสนุน/กำรปฏิบตั กิ ำรของคณะ/หลักสูตรที่มตี ่อ
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง

ผูป้ กครอง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุตร ธิดา
จัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากโปรแกรมฯ อย่างสม่าเสมอ
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับผู้ปกครอง
มีทุนช่วยเหลือการศึกษา
สวัสดิการหอพักภายในมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัย จัดระบบการประชาสัมพันธ์และจัดหาแหล่งทุนการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
และเพียงพอต่อความต้องการ
การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยฯ
บุตร/ธิดาสาเร็จการศึกษาตามเวลาที่กาหนดใน
หลักสูตร
บุตร/ธิดามีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา
ผู้ใช้บณ
ั ฑิต
 ได้บุคลากรที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ขยันอดทน มีความ
รับผิดชอบบัณฑิต มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน
วิชาชีพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยไม่ต้องมีการสอนงาน
 ได้บุคลากรที่มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และ
คอมพิวเตอร์
 ได้บุคลากรที่มีความสามารถในการทางานที่ต้องอาศัย
การวิเคราะห์หรืองานที่ยากได้ รวมถึงมีทักษะการ
เรียนรู้ที่ดี

 จัดระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งระดับหลักสูตร และระดับ
รายวิชา
 สร้างเครือข่ายการพัฒนานักศึกษากับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับศาสตร์ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในลักษณะของการร่วมผลิต
บัณฑิต

ศิษย์เก่ำ
ได้รับข้อมูลข่าวสารและมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องหลังสาเร็จการศึกษาแล้ว
มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับจากผู้ร่วมงาน
ชุมชนท้องถิ่นในเขตบริกำรของคณะ/มหำวิทยำลัย

จัดระบบและกลไกการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับ
ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง

มีองค์ความรู้ที่ชุมชนสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
จัดระบบและกลไกการบริการวิชาการโดยการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับองค์กร หรือชุมชนเป้าหมาย
มีที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร ชุมชน
พัฒนางานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมโดยการพัฒนาโจทย์วิจัย
มีการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น
ร่วมกับองค์กร/ชุมชนเป้าหมาย
มีการสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีอยู่ในช่องทางที่หลากหลาย
ผลผลิตในท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์ โดยอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงใน
มีแหล่งจัดเก็บองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การนาผลงานวิชาการไปใช้
มีแหล่งทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ส่งเสริมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
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ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง
สถำนศึกษำ/หน่วยงำนที่ส่งนักศึกษำเข้ำมำศึกษำต่อ
ข้อมูลของหลักสูตรเพื่อการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ
คณะและมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจาก
สังคมภายนอก

กำรบริกำรสนับสนุน/กำรปฏิบตั กิ ำรของคณะ/หลักสูตรที่มตี ่อ
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง
จัดสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะที่
สามารถเข้าถึงง่ายและน่าสนใจ

ผู้ให้ทนุ กำรศึกษำ
ผลการเรียน/ความประพฤติ/การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับโปรแกรมวิชา คณะ มหาวิทยาลัย
ข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานหลังสาเร็จการศึกษา
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ผู้ให้ทนุ วิจัย
ผู้รับทุนทาตามสัญญา
ผลการวิจัยได้นาไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้

จัดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้มีจิตสานึกความเป็น
พลเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็นผู้มีจิต
สาธารณะ
กากับติดตามการส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไป
ตามกาหนดเวลา
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า
จัดส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้กับคณาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง
จัดระบบกากับติดตามการดาเนินงานวิจัย การเผยแพร่
ผลงานวิชาการและการนาไปใช้ประโยชน์

(3) ผู้ส่งมอบ และคูค่ วำมร่วมมือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กาหนดไม่มีผู้ส่งมอบ แต่มีคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ซึ่งคู่ความร่วมมือเหล่านี้มีบทบาทสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการศึกษา และการดาเนินพันธกิจของคณะ เพื่อส่งเสริมให้
คณะมีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยมีช่องทางที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารและข้อกาหนดที่สาคัญกับ
คู่ความร่วมมือ รวมทั้งบทบาทที่เกี่ยวข้องกันตามตาราง OP.12
ตำรำง OP.12 ผู้ส่งมอบและคูค่ วำมร่วมมือ บทบำทที่เกี่ยวข้อง ช่องทำงกำรสื่อสำรและข้อกำหนดที่สำคัญ
ผู้ส่งมอบ
บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
และคูค่ วำมร่วมมือ
คูค่ วำมร่วมมือ
คูค่ วำมร่วมมือ
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/กำรผลิตบัณฑิต
โรงเรียนระดับ
จัดส่งนักเรียนและบุคลากร
มัธยมศึกษา/
เพื่อมาเข้าศึกษาต่อ
หน่วยงาน/องค์กรที่
จัดส่งบุคลากรมาศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

กำรสื่อสำร

ข้อกำหนดที่สำคัญ

 หนังสือราชการ
 มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
 การประชุม
 เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียม
 โทรศัพท์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 E-mail
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ผู้ส่งมอบ
บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
และคูค่ วำมร่วมมือ
คูค่ วำมร่วมมือ
สถาบัน/องค์กร/
ให้ความอนุเคราะห์สถานที่
หน่วยงานที่เป็นหน่วย
สาหรับฝึกประสบการณ์
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
วิชาชีพและเป็น
หน่วยงานจัดให้มีผู้ควบคุม
เครือข่ายในการจัดการ
การฝึกประสบการณ์เป็นพี่
เรียนการสอน
เลี้ยงแนะนา สอนงานและ
ถ่ายทอดความรู้ ทักษะที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ให้แก่นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน

สถาบัน/องค์กร/
หน่วยงานที่เป็น
ตลาดแรงงาน/ผู้ใช้
บัณฑิตของคณะ

กำรสื่อสำร

ข้อกำหนดที่สำคัญ

 หนังสือราชการ
 นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบที่หน่วยฝึกฯ กาหนด
 การประชุม
และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
 โทรศัพท์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรวมถึงเป็นไปตาม
กรอบแนวทางการปฏิบัติของ
 E-mail
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 การนิเทศนักศึกษา
ของคณะ โดยมีการแบ่ง
สัดส่วนคะแนนโดยผู้ควบคุม
การปฏิบัติงาน ศูนย์ฝึกฯ และ
โปรแกรมวิชา
 นักศึกษาจะต้องได้รับ
ความรู้และทักษะที่จาเป็น
สาหรับการปฏิบัติงานที่ตรง
ตามวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร
เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  หนังสือราชการ
 มีข้อตกลงร่วมกันในการ
การพัฒนา/ปรับปรุง
ผลิตบัณฑิต ในลักษณะของ
 การประชุม
หลักสูตร อาทิเช่น
การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 โทรศัพท์
คุณลักษณะของบัณฑิตที่  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์  หลักสูตรจะต้องปรับปรุง
พึงประสงค์
หลักสูตรหรือเนื้อหาสาระของ
 E-mail
รายวิชาให้ทันสมัย เป็นไปตาม
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการ  การสัมภาษณ์
ความต้องการของสถาน
ปฏิบัติงาน
 การประชุมวิพากษ์
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
เนื้อหาความรู้ที่ทันสมัย
เป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา เช่น
การเปิดโอกาสให้เข้าศึกษาดู
งานในหน่วยงาน การจัดส่ง
บุคลากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการบรรยายพิเศษ
เป็นผู้ให้ข้อมูลคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติเมื่อได้รับบัณฑิตเข้า
ทางานแล้ว
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ผู้ส่งมอบ
และคูค่ วำมร่วมมือ

บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
คูค่ วำมร่วมมือ

ด้ำนกำรวิจัย
แหล่งทุนสนับสนุนการ สนับสนุนงบประมาณในการ
วิจัยภายนอก
ทาวิจัย
มหาวิทยาลัย
ให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบแนว
ทางการวิจัย การกาหนด
หัวข้อการวิจัยและเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
หน่วยงานภายนอกทั้ง สนับสนุนนักวิจัยร่วม
ภาครัฐและเอกชนที่
สนับสนุนนักวิจัยร่วม
สถาบันวิจัยและพัฒนา สนับสนุนงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
แผ่นดินของมหาวิทยาลัย
กาแพงเพชร
จัดระบบและกลไกเพื่อ
ส่งเสริมการทาวิจัยให้กับ
อาจารย์

กำรสื่อสำร

ข้อกำหนดที่สำคัญ

 หนังสือราชการ
 หัวข้อการวิจัยเป็นไปตาม
กรอบการวิจัยของแหล่งทุน
 การประชุม
 นักวิจัยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
 โทรศัพท์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ข้อกาหนด/สัญญารับทุน
 E-mail
 หนังสือราชการ
 การประชุม
 โทรศัพท์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
 E-mail
 หนังสือราชการ
 การประชุม
 โทรศัพท์
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
 E-mail

 การปฏิบัติเป็นไปตาม
ข้อตกลงการรับทุนวิจัยร่วมกัน

 หัวข้อการวิจัยเป็นไปตาม
กรอบการวิจัยของแหล่งทุน
 นักวิจัยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนด/สัญญารับทุน
 นักวิจัยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระบบและกลไกการส่งเสริม
การจัดทาวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
ชุมชนเป้าหมายในการ เสนอปัญหา/ความต้องการ  การประชุมระดมความ  ใช้กระบวนการการมีส่วน
นาผลการวิจัยไปใช้
เพื่อกาหนดโจทย์วิจัย
คิดเห็น
ร่วมในการกาหนดหัวข้อการ
ประโยชน์
วิจัยเพื่อให้มีความสอดคล้อง
เป็นนักวิจัยร่วม
 การพูดคุยอย่างเป็น
กับปัญหาและความต้องการ
ทางการและไม่เป็น
นาผลการวิจัยไปใช้
ขององค์กรหรือท้องถิ่น ทาให้
ทางการ
ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 การจัดกิจกรรมร่วมกัน สามารถเข้าถึงข้อมูล และ
ผลการวิจัยสามารนาไปใช้
ทั้งในระหว่างการทา
ประโยชน์ได้ตามความต้องการ
การวิจัยและการนา
ผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์
ด้ำนบริกำรวิชำกำร
ชุมชนท้องถิ่น
เสนอปัญหา/ความต้องการ  การประชุมระดมความ  จัดกิจกรรมโครงการบริการ
คิดเห็น
วิชาการตามปัญหาและความ
เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม/
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น
โครงการและประเมินผล
 การพูดคุยอย่างเป็น
ภายใต้ความร่วมมือของ
โครงการ
ทางการและไม่เป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ทางการ
 การจัดกิจกรรมร่วมกัน เป้าหมาย ในลักษณะของ
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และคูค่ วำมร่วมมือ

บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
คูค่ วำมร่วมมือ

กำรสื่อสำร
 การอบรม/สัมมนา

ข้อกำหนดที่สำคัญ

เครือข่ายความร่วมมือกับพื้นที่
ชุมชน/หน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐ/เอกชน
 ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการ โดย
การบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้และประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา
มากขึ้น รวมถึงได้สร้าง
จิตสานึกสาธารณะและความ
เป็นพลเมืองที่ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมาก
ขึ้น
หน่วยงาน/องค์กรทั้ง สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ
 หนังสือราชการ
 การดาเนินงานความความ
ภาครัฐและเอกชน
เช่น บุคลากร งบประมาณ  การประชุม
ร่วมมืออยู่ภายใต้ภารกิจของ
วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เพื่อ
หน่วยงานนั้นๆ
 โทรศัพท์
เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์  มีการรายงานประเมินผล
บูรณาการความร่วมมือ
โครงการเพื่อให้หน่วยงาน
 E-mail
ระหว่างหน่วยงานโดยบรรจุ
ความร่วมมือสามารถนาไป
โครงการไว้ในแผนประจาปี
รายงานผลการปฏิบัติงานได้
ของหน่วยงาน
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทางาน
สานักบริการวิชาการ สนับสนุนงบประมาณ
 หนังสือราชการ
 คณะต้องดาเนินการบริการ
และจัดหารายได้
วิชาการในพื้นที่เป้าหมายที่
เป็นหน่วยประสานงานเพื่อ  การประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยกาหนด
การจัดการสร้างเครือข่าย
 โทรศัพท์
กาแพงเพชร
ความร่วมมือกับหน่วยงาน  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์  คณะต้องจัดบริการวิชาการ
ภายนอก
ที่เป็นไปตามความต้องการ
 E-mail
ของพื้นที่เป้าหมาย
จัดโครงการกิจกรรมร่วมกัน
 มีการรายงานผลการ
จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน
ดาเนินงานโครงการ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการ
บริการวิชาการ ระหว่าง
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
ด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่น
เป็นผู้ให้ข้อมูลประเพณี
 การประชุมระดมความ  คณะเป็นหน่วยจัดเก็บ
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
คิดเห็น
ข้อมูลและเผยแพร่ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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บทบำทของผู้ส่งมอบ และ
กำรสื่อสำร
ข้อกำหนดที่สำคัญ
คูค่ วำมร่วมมือ
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
ให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อ  การพูดคุยอย่างเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ทางการและไม่เป็น
ท้องถิ่น
ทางการ
 การจัดกิจกรรมร่วมกัน
สานักศิลปะและ
จัดโครงการกิจกรรมร่วมกัน  หนังสือราชการ
 มีการรายงานผลการ
วัฒนธรรม
ดาเนินงานโครงการ
จัดนิทรรศการเผยแพร่
 การประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศิลปวัฒนธรรม
 โทรศัพท์
กาแพงเพชร
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ดาเนินโครงการ
 E-mail
 Honghe
กระบวนการผลิต การ
 หนังสือราชการ
 มีขอ้ ตกลงร่วมกันระหว่าง
University (China)
พัฒนาคณาจารย์และ
มหาวิทยาลัย โดยโปรแกรม
 การประชุม
นักศึกษาให้มีคุณภาพและ  โทรศัพท์
วิชามีส่วนร่วมในการ
 Baise University
มาตรฐานที่เหมาะสม
(China)
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนคณาจารย์ในการ
ทางานวิจัย การเรียนการสอน
 Taipei Municipal จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน  E-mail
และแลกเปลี่ยนนักศึกษาใน
ศิลปะวัฒนธรรม
University of
การฝึกอบรม
Education
- อบรม และฝึก
(Taiwan)
ประสบการณ์วิชาชีพ
 National Taiwan
Normal University
(Taiwan)
 Universitas of กระบวนการผลิต การ
 หนังสือราชการ
 บันทึกความร่วมมือระหว่าง
Padjadjaran
พัฒนาคณาจารย์และ
มหาวิทยาลัยและคณะที่มี
 โทรศัพท์
(UNPAD)
นักศึกษาให้มีคุณภาพและ  จดหมาย
สาขาด้าน มนุษยศาสตร์และ
ประเทศ
มาตรฐานที่เหมาะสม
 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ สังคมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัย
อินโดนีเซีย
ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน  E-mail
คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับ
ศิลปะวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อบรม และฝึกประสบการณ์
กาแพงเพชร ได้ทาบันทึก
วิชาชีพ
ความตกลงร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในประหเทศ
อินโดนีเซียกับมหาวิทยาลัย
Universitas of Padjadjaran
(UNPAD) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ที่เปิดหลักสูตรหลากหลาย
สาขา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
2557
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2. สภำวกำรณ์ขององค์กร (Organizational Situation)
ก. สภำพกำรแข่งขัน (Competitive Environment)
(1) ลำดับในกำรแข่งขัน
ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่คณะกาลังเผชิญคือจานวนนักศึกษาที่ลดน้อยลงอันเนื่องจากโครงสร้างประชากรของประเทศ
ทาให้เกิดภาวะการแข่งขันในการจัดการศึกษา โดยในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดกาแพงเพชร มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกัน รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาอื่น และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นสาขาที่ทุกมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนอี กทั้งพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชรเป็นจังหวัดเล็ก โดยพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียงเช่น นครสวรรค์ และพิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่ที่สามารถจูงใจให้นักศึกษาในพื้นที่เคลื่อนย้ายเข้าไปเรียนมากกว่า
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นคณะที่เปิดมายาวนาน
นักศึกษาที่มีอยู่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาศึกษา ทาให้คณาจารย์ของคณะสามารถดูแลเอาใจใส่นักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด โดยคณะ
มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบทั้งความรู้และพร้อมด้วยคุณธรรม มีความรับผิดชอบและสู้งาน ทาให้ผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจกับบัณฑิตของคณะค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าคณะจะมีคู่แข่งที่ได้เปรียบในเชิงการแข่งขั น แต่คณะก็ยังยึดมั่น
ที่จ ะพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก โดยคานึงถึงตัวบ่งชี้ส าคัญที่จ ะสร้า ง
คุณภาพให้เป็นที่ยอมรับได้ จึงได้ทาการเทียบเคียงผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้สาคัญเหล่านั้นกับมหาวิทยาลัยที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันโดยยึดพื้นที่เป็นสาคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โดยตัวบ่งชี้สาคัญที่ได้ทาการเปรียบเทียบ มีดังนี้คือ
1) ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2) คุณภาพของอาจารย์ (คุณวุฒิปริญญาเอก ตาแหน่งทางวิชาการ คะแนนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)
3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานที่เทียบเคียงตามตาราง OP.13
ตาราง OP.13 สภาพการแข่งขันของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกับคู่แข่ง
ประเด็นที่ให้
ควำมสำคัญ

คู่แข่ง/ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ

1.1 ผลการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และ
จัดการหลักสูตรโดยรวม สังคมศาสตร์ มรภ.
กาแพงเพชร (ปี 2558)
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ราช
ภัฏลาปาง (ปี 2558)
2. คุณภาพของอาจารย์
3.1 อาจารย์ประจาที่ คณะมนุษยศาสตร์และ
มีคุณวุฒิระดับปริญญา สังคมศาสตร์ มรภ.
เอก
กาแพงเพชร (ปี 2558)

ผลกำรดำเนินงำน

2.73

2.54

ร้อยละ 17.14
(2.14 คะแนน)

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
 ความตระหนักและความมุ่งมั่นของ
อาจารย์
 การจัดระบบการกากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ของคณะ
 การสนับสนุนของผู้บริหารระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย
 นโยบายของผู้บริหาร
 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
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2.2 ตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์
อาจารย์ประจา

คู่แข่ง/ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ราช
ภัฏลาปาง (ปี 2558)
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
กาแพงเพชร (ปี 2558)
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ราช
ภัฏลาปาง (ปี 2558)

2.3 การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์อาจารย์ประจา
และนักวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
กาแพงเพชร (ปี 2558)

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ราช
ภัฏลาปาง (ปี 2558)
3. เงินสนับสนุนงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และ
และงานสร้างสรรค์
สังคมศาสตร์ มรภ.
กาแพงเพชร (ปี 2558)

ผลกำรดำเนินงำน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ
 ความตระหนักในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์

ร้อยละ (1.84 คะแนน)
ร้อยละ 16.00
(1.33 คะแนน)

ร้อยละ (1.50 คะแนน)

ร้อยละ
ร้อยละ
กลุ่มสำขำวิชำ
1.
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
2.
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

𝟏.𝟖

= 𝟔
= 30
=

x100

11.4
𝟖𝟏.𝟓𝟎

x100

= 13.99

(4.25 คะแนน)
ร้อยละ (5 คะแนน)
จำนวนเงินสนับสนุน
งำนวิจัยฯ =

กลุ่ม
สำขำวิชำ
1.
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี
2.
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

878,750

=
𝟔
= 146,458.33 บาท
=

1,655,544
𝟕𝟑.𝟓𝟎

= 22,524.41 บาท

(4.75 คะแนน)

 การกาหนดภาระงานและหลักเกณฑ์
การต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ทาให้อาจารย์รุ่น
ใหม่ที่ส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกิดความตระหนักในการ
พัฒนาตนเอง
 การให้ทุนสนับสนุนการทาผลงานทาง
วิชาการ
 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็ง
 การมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทั้งภายใน
และภายนอก
 การกาหนดขอบข่ายและภาระงานของ
คณาจารย์รุ่นใหม่ที่ต้องทาวิจัย
 มีทุนสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
 มีเครือข่ายในการทางานวิจัย
 มีวารสารพิกลุ ที่เป็นแหล่งเผยแพร่ที่
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิยาลัย

 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์
 นโยบาย ระบบและกลไกการส่งเสริม
ศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย
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ประเด็นที่ให้
ควำมสำคัญ

คู่แข่ง/ประเด็นกำร
เปรียบเทียบ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ราช
ภัฏลาปาง (ปี 2558)
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.
กาแพงเพชร (ปี 2558)
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ราช
ภัฏลาปาง (ปี 2558)

ผลกำรดำเนินงำน

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ

- บาท/คน

(5.00 คะแนน)

 ผลการดาเนินงานที่มีการพัฒนาและมี
4.07 คะแนน (ระดับดี)
กิจกรรมการดาเนินงานด้านประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 ความมุ่งมั่น ความร่วมมือ ร่วมใจของ
บุคลากร
4.19 คะแนน
(ระดับดี)
 มีความร่วมมือเป็นอย่างดีระหว่าง
คณาจารย์และนักศึกษา
จากข้อมูล ผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ส าคัญ ที่คณะคัดเลือกมาเพื่อทาการเทียบเคียงนั้น บางตัวมีค่าน้อยกว่า
มหาวิทยาลัยคู่เทียบ ซึ่งคณะฯ จะได้ทาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการดาเนินงาน โดยจะต้องดาเนินการจัดทาบันทึก
ตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะทาให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร เกิดการปรับปรุง/พัฒนา ให้ผลการดาเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ

(2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitiveness Changes)

คณะได้คานึงถึงปัจจัยเกื้อหนุนที่จะทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ให้บุคลากรเกิดความตระหนักและสานึกร่วมในการพัฒนาปรับปรุง รวมถึงภาวะการนาของผู้บริหาร รวมถึงนโยบาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้คณะได้ทาการประเมินปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน หรือปัจจัยที่
จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ได้แก่
ปัจจัยภำยใน
1) ข้อจากัดเชิงกายภาพของมหาวิทยาลัย
2) ประสบการณ์ของอาจารย์ ที่ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ บางส่วนยังไม่มีคุณสมบัติที่จะขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ
3) การพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ไม่ทันกับอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการที่ส่วนใหญ่มีตาแหน่งทางวิชาการและมี
คุณวุฒิปริญญาเอก ทาให้คะแนนคุณภาพอาจารย์ลดลงทุกปี
4) ภาระงานอาจารย์จากจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (FTES)
5) ความสามารถในการจัดหารายได้ด้วยตนเอง
6) ขาดความต่อเนื่องของการสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ (มีช่องว่างระหว่างอายุของอาจารย์)
7) ขาดการกากับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือยั งไม่มีบทลงโทษที่ดีพอสาหรับผู้ไม่
ปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
8) นโยบายการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อาจทา
ให้บุคลากรรุ่นใหม่มีทางเลือกที่ดีกว่า
ปัจจัยภำยนอก
สาหรับปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของคณะนั้น พบว่า นอกจากข้อจากัดในเรื่อง
ของการเป็นเมืองของจังหวัดกาแพงเพชร และแนวโน้มจ านวนนักศึกษาที่ล ดลงแล้ว ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านสังคม
วัฒนธรรม และความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นของคณะ เป็นปัจจัยในทางบวกที่เอื้อให้เป็นโอกาสในการพัฒนามากกว่าซึ่งทาให้
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การปฏิบัติภารกิจในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด
จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลรายงานการประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ
ได้ เ ผยแพร่ ใ นเวปไซต์เ ท่ า นั้ น ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามได้ เ ผยแพร่ ฉบั บ ล่ า สุด ของปีก ารศึ กษา 2556 ส่ ว น
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเผยแพร่ฉบับปีการศึกษา 2557 เนื่องจากระบบฐานข้อมูลด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาไว้แล้ว ยังไม่สามารถเข้าถึง
ได้ ซึ่งผลการประเมินบางตัวอาจได้มาจากแบบสารวจที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลคุณภาพบัณฑิต (คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
ภาวะการมีงานทา ยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของการได้งานทาที่ตรงสาขาและเงินดือนที่ได้รับ รวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูล
ที่แตกต่างกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยคู่เที ยบ ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้อาจทาให้กิดความเบี่ยงเบนของข้อมูลได้
ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลการเทียบเคียงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คณะควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคู่เทียบในลักษณะของ
บันทึกตกลงความร่วมมือที่เป็นลายลักษณ์อักษร และให้มีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกั นได้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญตามตาราง OP.14
ตาราง OP.14 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จาแนกตามพันธกิจ
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

กำรเรียนกำรสอน
 รัฐบาลมีโนยายจะลดการผลิตบัณฑิตสายสังคมศาสตร์
 มีการกาหนดภาระงานและหลักเกณฑ์การต่อสัญญา
จ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน ทาให้อาจารย์
 มีอาจารย์รุ่นใหม่จานวนมาก ทาให้ต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ
รุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความ
อาจารย์ทั้งคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และตาแหน่งทาง
ตระหนักในการพัฒนาตนเอง
วิชาการ
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาให้หลักสูตรจะต้องปรับตัว  ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทาให้
มีการดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง
และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ
อาเซียนโดยต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรสองภาษา  มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนทาให้สามารถบูรณาการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการได้ รวมถึงเป็นพื้นฐาน
สาคัญที่จะดาเนินตามนโยบายการบูรณาการเรียนรู้กับ
การทางาน (Work-integrate Learning : WiL)
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ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำร
 มีอาจารย์รุ่นใหม่จานวนมาก ทาให้ความเชี่ยวชาญทั้ง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เป็น
ทางด้านการวิจัยและการเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมยัง
สถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวในจังหวัดกาแพงเพชร
ไม่มากนัก
ทาให้เป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับชุมชน ท้องถิ่น และ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมมีภารกิจหลักของตนเอง  มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณสาหรับ
ทาให้ไม่สามารถสร้างความร่วมมือในการดาเนินงานได้
การบริการวิชาการให้กับทุกโปรแกรมวิชาอย่าง
อย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง
 การสร้างเครือข่ายกับชุมชนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้เกิดความไว้ใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนิน
โครงการ ทั้งการวิจัยและการบริการวิชาการ
 มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมถึงชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด
กาแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง
กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 อาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่
คณะเริ่มทยอยเกษียณอายุราชการ อาจทาให้เกิดช่องว่าง
ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก
ของรอยต่อในการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  มีชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งด้านภูมิปัญญา
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะนาเกณฑ์ EdPEx และ
 คณะได้ดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
AUNQA มาใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายใน มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสานักประกัน
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เป็นหน่วยกากับติดตามการดาเนินงาน
 บุคลากรของคณะมีความตระหนักต่อระบบการประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร และมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจ
 ความมุ่งมั่นของคณะ ที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่  ความตระหนักในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ยอมรับในระดับอาเซียน
 วัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของคณะ
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ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร (Performance Improvement System)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวทางการเรียนรู้ของหน่วยงานเพื่อให้เกิด
ผลการดาเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
ตาราง OP.15 แนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
หัวข้อ
หลักการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ HPO (Hight
Performance Organization)

วิธีกำร
 บุคลากรภายในคณะมีส่วนร่วม
 ยึดผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
 ลูกค้า (ผู้เรียน) เป็นสาคัญ
 เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
 มีจิตสานึกในการทางานเป็นทีม

Performance Based Management  กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สารและการกระท าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้นาองค์กรใช้รูปแบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา (360 Degree Feedback) ของ
บุคลากร ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการประเมินผลการทางานซึ่งใช้ผลจากหลายๆ
แหล่ ง ประกอบเข้ า ด้ ว ยกั น กระบวนการประเมิ น ผลงานแบบ 360 องศา
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
 การวางแผน (Planning)
 การทดลองนาร่องเพื่อพัฒนาระบบ (Piloting)
 การนาแผนมาปฏิบัติ (Implementation)
 ข้อมูลป้อนกลับจากผลการปฏิบัติงาน (Feedback)
 การทบทวน/ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง (Review)
ใช้วงจร PDCA ในการดาเนินงานทั้ง
ระดับองค์กร ระดับงาน และระดับ
บุคคล
P : การวางแผน/จัดให้มีระบบและ
กลไก
D : การปฏิบัติตามแผน/ระบบ
กลไก
C : การกากับติดตามและประเมิน/
ระบบกลไก
A : การปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน

 มีการทบทวนแผนกลยุทธ์โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมีการสารวจข้อมูล
จากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมาเพื่อประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์
 มีการจัดทาระบบและกลไกการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
 กาหนดให้มีการจัดทาโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปี
 มีการกากับติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งระดับองค์กรและระดับ
บุคคล
 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
 มีการประเมินผลแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 มีการประเมินบุคลากรตามคารับรองตามปฏิบัติราชการ
 มีการประเมินโครงการทุกโครงการ
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หัวข้อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานทุกระบบ

วิธีกำร
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุง/พัฒนางานระหว่างโปรแกรมวิชาและ
ระหว่างบุคคล รวมถึงระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 มีการนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง
การดาเนินงาน
 นาผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงโครงการในปีถัดไป
 กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนนาผลการประเมินจาก มคอ.7 ในปีที่ผ่านมา รวมถึง
ผลการประเมินคุณภาพการสอน มาทาการปรับปรุงกลยุทธ์การสอน และการ
ประเมินการสอนอย่างต่อเนื่อง
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรและการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทั้ง 11 หลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกากับติดตามของคณะกรรมการกากับติดการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทาผลงานทางวิชาการ รวมถึงการปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ ระหว่างบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และจรรยาบรรณวิชาชีพจากอาจารย์รุ่นเก่าที่มี
ประสบการณ์กับอาจารย์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

การจัดการความรู้
 เป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะฯ
(Knowledge Management : KM)
ที่มีความสัมพันธ์กับการวัด การประเมิน และการควบคุมการบริหารจัดการ
องค์กร

38
3. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ 2558 (ดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559)
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
(รอบ 9 และ 12 เดือน)

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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คำนำ
ตามที่ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ รั บ การตรวจประเมิ น ภายใน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 เมื่ อ วั น ที่ 23 - 24 สิ ง หาคม 2559
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย นั้น ทาให้มีข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษาภายใน
หลายประเด็น
คณะฯ จึงได้มอบหมายงานตามข้อเสนอแนะให้กับผู้เกี่ยวข้องดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน ทั้งข้อเสนอแนะด้วยวาจาในขณะดาเนินการ
ตรวจประเมินและข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และได้ทบทวนผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่ านมาและจาก
ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทาแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ของคณะฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกาเหนิด
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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แผนกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2558
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (ดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559)
องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต
1) ข้อเสนอแนะจำก
คณะผูต้ รวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ

2) โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559
(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60)

6) ร้อยละควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำร
(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12
เดือน)

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
1.1 การคานวณค่า FTES ควรคานวณตามกลุ่ม
1. นาเสนอผลการวิเคราะห์ FTES เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
สาขาวิชา คานวณค่าคะแนนแต่ละกลุ่มแล้วจึงนามา คณะฯ และ คณะกรรมการประจาคณะ
หาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของตัวบ่งชี้
2. นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและ
1.2 ควรนาค่า FTES แต่ละสาขาวิชามาประกอบการ แผนพัฒนาบุคลากร
พิจารณาวางแผนการรับนักศึกษา และกาหนด
3. จัดทาบันทึกเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออัตรากาลังเพิ่ม (สาหรับ
อัตรากาลังของอาจารย์ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรที่มีสัดส่วนของอาจารย์ประจาต่อจานวนนักศึกษา
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
4. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุก (สาหรับกรณีหลักสูตรที่มี
สัดส่วนของอาจารย์ประจาต่อจานวนนักศึกษาน้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน)
2.1 ควรมีการเปรียบเทียบผลการพัฒนาอาจารย์ให้มี
1. นาผลการประเมินโครงการพัฒนาอาจารย์ในปีงบประมาณ
ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
วุฒิการศึกษาสูงขึ้นและการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
พ.ศ.2559 มาพิจารณาประกอบการจัดทาโครงการสาหรับ
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
วิชาการในแต่ละปีที่ผ่านมา เพื่อทาให้ทราบว่าผล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การพัฒนาที่คณะดาเนินการมีประเด็นความสาเร็จ
2. สอบถามความต้องการรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองของ
อย่างไร ตลอดจนมีปัญหาอย่างไร เพื่อนาไปสู่การจัด คณาจารย์

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
- คณบดี/หัวหน้า
สานักงานคณบดี
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1) ข้อเสนอแนะจำก
คณะผูต้ รวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ

2) โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559
(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60)

โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์ที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.1 คณะควรจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 1. ประสานความร่วมมือกับโปรแกรมวิชา และสมาคมศิษย์เพื่อ
แก่ศิษย์เก่า ที่เป็นภาพรวมของคณะ โดยบูรณาการ สารวจความต้องการเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจัดกิจกรรมให้กับศิษย์เก่า
ในทุกศาสตร์เข้าด้วยกันนอกเหนือจากที่หลักสูตรได้
ดาเนินการ
2.ประชุมคณะกรรมกาหนดกิจกรรม วัน เวลา จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่ศิษย์เก่า
4.จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า

6) ร้อยละควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำร
(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12
เดือน)

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1.จัดกิจกรรมในช่วงเตรียมซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 3-4
มกราคม 2560
2.จัดกิจกรรมในช่วงงานนิทรรศการ
ราชภัฏวิชาการ วันที่ 20-22 มกราคม
2560

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ
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องค์ประกอบที่ 2: กำรวิจัย
1) ข้อเสนอแนะจำก
คณะผูต้ รวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
1. คณะควรพัฒนาศูนย์หรือห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทางให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติการวิจัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยเฉพาะทางหรือการ
วิจัยบูรณาการระหว่างสาขาให้มากขึ้น และควร
ส่งเสริมสนับสนุนในการทาวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยใช้ศูนย์หรือห้องปฏิบัติการเฉพาะทางให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
1. คณะมีวารสารที่ยังไม่อยู่ในฐาน TCI ดังนั้นคณะ
ควรมีการวางแผนการนาวารสารเข้าฐาน TCI เพื่อ
ยกระดับคุณภาพวารสารของคณะ

2) โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559
(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60)

คณะมนุษย์ฯ กาลังดาเนินการติดตั้งครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ โดยสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกสาขาวิชา หากแล้วเสร็จจะ
ดาเนินการพัฒนาต่อเนื่องให้เป็นศูนย์บริการด้านงานวิจัยเฉพาะทาง
หรือบูรณาการระหว่างสาขาให้เป็นศูนย์วิจัยเดียวกัน และจัดทา
โครงสร้างบุคลากรประจาศูนย์วิจัยปฏิบัติการ ดาเนินงานและให้บริการ
ด้านงานวิจัยต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการพัฒนาวารสารพิกลุ เข้าสูฐานข้อมูล TCI

6) ร้อยละควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนินกำร
(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12
เดือน)

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

ดำเนินกำรได้คดิ เป็นร้อยละ 90% -รองคณบดีฝ่าย
คณะฯ ได้ติดตั้งครุภัณฑ์เพิ่มเติมใน วิจัยฯ
ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์
GIS เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาท้องถิ่นโดยเฉพาะเน้น
ศึกษาข้อมูลพื้นที่ มีอุปกรณ์สารวจ
ทางภูมิศาสตร์และคอมพิวเตอร์
จานวน 60 เครื่อง นอกจากนี้ คณะฯ
ได้ติดตั้งครุภัณฑ์สาหรับ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง จานวน 30 เครื่อง ซึ่งแต่
ละสาขาสามารถใช้ห้องปฏิบัติการ
ดังกล่าวเพื่อดาเนินงานวิจัยได้
-รองคณบดีฝ่าย
ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
วิจัยฯ
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
คณะได้ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
วารสารพิกลุ จนสามารถได้รับการ
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1) ข้อเสนอแนะจำก
คณะผูต้ รวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ

2) โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559
(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60)

2. คณะควรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มี
ความสามารถในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจาก โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและโครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน
แหล่งทุนภายนอก ทั้งจากแหล่งทุนวิจัยระดับชาติ
การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย “1 โปรแกรม 1 บทความ”
แหล่งทุนวิจัยเฉพาะทาง และแหล่งทุนวิจัยจาก
องค์กรในท้องถิ่น

3. คณะควรพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยให้ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย
มีความครอบคลุมทั้งด้านแหล่งทุนวิจัยที่สามารถ
เชื่อมโยงระบบไปยังแหล่งทุน ด้านผลงานการตีพิมพ์
เผยแพร่ ด้านผลงานวิจัยของบุคลากรของคณะ และ
ข้อมูลด้านการวิจัยอื่นๆ โดยพัฒนาเป็นระบบ
สารสนเทศที่สามารถประมวลผลข้อมูลการวิจัยได้ทั้ง
ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

6) ร้อยละควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนินกำร
(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12
เดือน)

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

คัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI
ตั้งแต่เดือน พ.ค. 2560-2562
ดำเนินกำรได้ คิดเป็นร้อยละ 70%
คณะมีโครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัย ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
1) การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยหน้า
ใหม่ด้านการเขียนโครงร่างวิจัย
อย่างไรให้ได้ทุน
2) การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้าน
การเขียนบทความวิจัยให้มีคุณภาพ
และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี
คุณภาพทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ดำเนินกำรได้คดิ เป็นร้อยละ 60% -รองคณบดีฝ่าย
คณะฯ มีโครงการพัฒนาฐานข้อมูล วิจัยฯ
ด้านวิจัยบนเครือข่ายเว็บไซต์ของ
คณะ เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการทาวิจัย อาทิ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล สกอ. วช.Thailis
เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพัฒนาเว็บไซต์วารสาร
พิกุลของคณะ ให้สามารถสืบค้น
ข้อมูลวารสารย้อนหลังและส่ง
บทความออนไลน์ได้โดยตรง
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องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร
1) ข้อเสนอแนะจำก
คณะผูต้ รวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
คณะ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
1.คณะควรดาเนินการสารวจความต้องการการรับบริการ
ทางวิชาการของคณะ เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการที่
แท้จริง เพื่อจัดทาแผนบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
บริบทของคณะ ตลอดจนศาสตร์และศักยภาพของ
บุคลากรทุกหลักสูตร

2.คณะควรจัดทาแผนบริการวิชาการแบบให้เปล่า และ
โครงการที่สามารถหารายได้ให้กับคณะที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ

2) โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559
(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60)

6) ร้อยละควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนินกำร
(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12
เดือน)

ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
1. ลงพื้นที่สารวจความต้องการการรับบริการทางวิชาการของคณะ
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
เพื่อให้ได้ข้อมูลจัดทาโครงการบริการวิชาการให้เป็นไปตามความต้องการ โดยดาเนินการจัดโครงการ ดังนี้
ของกลุ่มเป้าหมาย
1.โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ
2.จัดโครงการบริการวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ (แบบให้ บริหารจัดการด้านยุติธรรมชุมชน
เปล่า)
วันที่ 3-4 เมษายน 2560
(โครงการบริการวิชาการของคณะ/หลักสูตร)
2.โครงการพัฒนาตาบลต้นแบบ
ด้านการจัดทาธรรมนูญตาบล เดือน
มิถุนายน –กรกฎาคม 2560
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้เพื่อดาเนินโครงการบริการวิชาการ ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
และการ
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
2.ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาเพื่อจัดหารายได้
3.จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ (จาหน่ายสินค้าของที่ระลึก)

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ
-คณะกรรมการ
บริการวิชาการระดับ
คณะ
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องค์ประกอบที่ 4 : กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ข้อเสนอแนะจำก
คณะผูต้ รวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
คณะ

2) โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559
(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60)

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แนวทำงเสริมจุดเด่น
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.เพื่อให้การดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไป
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดาเนินงานด้านศิลปะและ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะควรเตรียมบุคลากรที่
วัฒนธรรมให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐาน
สามารถมาดาเนินการและต่อยอดการสร้างสรรค์
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2.เนื่องจากมีการสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
“ระบารวมเผ่าชาวเขา” คณะควรมีกลไกในการติดตาม
การดาเนินงานเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับชาติ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามการดาเนินการสร้าง
มาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
3. รายงานผลการดาเนินการสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

6) ร้อยละควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำร
(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12
เดือน)
ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ
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องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร
1) ข้อเสนอแนะจำก
คณะผูต้ รวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ

2) โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559
(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60)

6) ร้อยละควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนินกำร
(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12
เดือน)

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพือ่ กำรกำกับติดตำมผลรับตำมพันธกิจ กลุ่ม สถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
แนวทำงเสริมจุดเด่น
1.ควรมีการถ่ายทอดกระบวนการการบริหารโดยใช้หลักธรร - จัดทาแนวปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาภิบาลให้กับบุคลากรทุกระดับจนเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด - ถ่ายทอดหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานผ่านการประชุมคณะ
หลักการทางานตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อนาไปปฏิบัติ

ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
1. การรายงานผลตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน พิจารณาจาก
งานที่สาเร็จที่เป็นผลการดาเนินงานตามแผน โดยแยกออก
จากเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่สมบูรณ์

ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

- จัดทาสรุปแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 โดยพิจารณาจากงานที่
สาเร็จที่เป็นผลการดาเนินงานตามแผนรายโครงการ
- จัดทาสรุปแผนกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยแยก
ประเภทของงบประมาณที่ได้รับ 3 ประเภท ได้แก่
1) งบแผ่นดิน
2) งบ บก.ศ.
3) งบ กศ.บป.
2.แผนการเงินควรจัดทาสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณให้ - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยกากับติดตามและประเมินผลตามรายไตรมาส 4 ไตรมาส
ดังนี้
1) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. 59 -31 ธ.ค.59)
2) ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 59-31 มี.ค. 60)

ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

- คณบดี
- หัวหน้า
สานักงานคณะ
- คณบดีคณะ
- หัวหน้า
สานักงานคณะ
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1) ข้อเสนอแนะจำก
คณะผูต้ รวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ

2) โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559
(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60)

3) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.59-30 มิ.ย.60)
4) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)
3. ควรมีการทบทวนการประเมินความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายราย
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาทบทวนความ
หัวนอกเหนือจากประเด็นรายรับกับรายจ่าย โดยพิจาณา
คุ้มค่าต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร โดยพิจารณา 3 มิติ ได้แก่
เพิ่มเติมในมิติประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลกระทบ
1) มิติประสิทธิภาพ
2) มิติประสิทธิผล
3) มิติผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบัณฑิต
4. ประเด็นความเสี่ยง ควรมีการแยกระหว่างปัญหากับความ
1. จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากบริบท บริหารความเสี่ยง เพื่อทาการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง โดย
ที่เกิดจากภายนอก อาทิเช่น ความเสี่ยงในของจานวน
พิจารณาจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผลการดาเนินงานตาม
นักศึกษาที่ลดลง ความเสี่ยงของนักศึกษาที่ตกออก
แผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ประจาปีการศึกษา 2558
2. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6
เดือน
4. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. ควรมีการทบทวนการจัดทาแผนบริหารและพัฒนา
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
บุคลากร ให้ครอบคลุมทั้งการบริหารและพัฒนา อีกทั้งควรมี เพื่ อ ทบทวนการจั ด ท าแผนบริ ห ารและแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ให้
การนาไปสู่การแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจาปีที่ชัดเจน
ครอบคลุ ม ทั้ ง การบริ ห ารและพั ฒ นา เพื่ อ น าไปสู่ ก ารแปลงเป็ น
ยิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการประจาปีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสรุปความต้องการจาก

6) ร้อยละควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนินกำร
(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12
เดือน)

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

- หัวหน้า
สานักงานคณะ
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1) ข้อเสนอแนะจำก
คณะผูต้ รวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ

2) โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559
(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60)

6) ร้อยละควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนินกำร
(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12
เดือน)

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร โดยแบ่งเป็น
ด้านการศึกษาต่อ การอบรม/สัมมนา และการกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. นาเสนอผลสรุ ปความต้ อ งการพั ฒ นาของบุ ค ลากรต่อ คณะ
กรรมการบริหารคณะ
3. สรุปแผนแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรนาสู่การปฏิบัติ
จริง
4. ติดตามประเมินผลเป็นระยะตามตัวชี้วัดที่กาหนด
จุดที่ควรพัฒนำ
1.ควรมีการวิเคราะห์ภาระงานที่แท้จริงของอาจารย์ในแต่ละ
กลุ่ม กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่ม
สัญญาจ้าง รวมทั้ง FTES เพื่อพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนการรับนิสิตและ
การกาหนดอัตรากาลัง

ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
1. จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการคณะเพื่อวิเคราะห์ภาระงาน กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
ของอาจารย์ในแต่ละกลุ่ม กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย
และกลุ่มสัญญาจ้าง รวมทั้ง FTES เพื่อพิจารณาในการพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนการรับนิสิต
และการกาหนดอัตรากาลัง
2. จัดทาโครงร่างภาระงานอาจารย์ในแต่ละกลุ่ม กลุ่มข้าราชการ
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่มสัญญาจ้าง รวมทั้ง FTES เพื่อ
พิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร โดยยึดแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
3. นาโครงร่างภาระงานอาจารย์ในแต่ละกลุ่ม กลุ่มข้าราชการ กลุ่ม
พนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่มสัญญาจ้าง รวมทั้ง FTES เพื่อ
พิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ

- หัวหน้า
สานักงานคณะ
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1) ข้อเสนอแนะจำก
คณะผูต้ รวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ

2) โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559
(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60)

4. สรุปผลจากการนาเสนอโครงร่างภาระงานอาจารย์ในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และกลุ่มสัญญาจ้าง
รวมทั้ง FTES เพื่อพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ และจัดทาแผนสู่การปฏิบัติจริง
5. ปฏิบัติตามแผน
6. ติดตามการดาเนินงานตามแผน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559
7. สรุปผลการติดตามนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
2.ควรให้อาจารย์ที่สามารถเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการได้
1. จัดกิจกรรม “โครงการค่ายการจัดทาผลงาน เพื่อเสนอขอ
จัดทาแผนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเป็นรายบุคคล
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ”
เพื่อให้คณะสามารถวิเคราะห์การกาหนดภาระงานที่เหมาะสม 2. ติดตามผลการดาเนินงานภายหลังจัดกิจกรรม
ให้กับอาจารย์ตามลาดับในการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ รวมทั้ง
วิเคราะห์กิจกรรมและทบทวนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนอาจารย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ควรทบทวนบทบาทหน้าที่และภาระงานให้กับบุคลากร
1. จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่
สายสนับสนุนให้ตรงกับตาแหน่งหน้าที่ เพื่อให้บุคลากร
2. จัดประชุมบุคลากรในการจัดการความรู้เพื่อจัดทาผลงานเข้าสู่
สามารถประเมินเข้าสู่ตาแหน่งความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพได้ ตาแหน่งความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมการขอผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ

6) ร้อยละควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนินกำร
(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12
เดือน)

ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)
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1) ข้อเสนอแนะจำก
คณะผูต้ รวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
5.1 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในผลการประเมิน
ตัวชี้วัดเดียวกันที่ได้คะแนนแตกต่างกันของหลักสูตร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ร่วมกันทุก
หลักสูตรในคณะ เช่น การบริหารและการพัฒนาอาจารย์

5.2 ควรมีการกาหนดระยะเวลาให้เหมาะสม ในการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อให้สามารถนาเข้าประชุมใน
คณะกรรมการประจาคณะก่อนการประเมินในระดับคณะ

2) โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะดำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2559
(1 มิ.ย.59-31 พ.ค.60)

6) ร้อยละควำมสำเร็จ
ในกำรดำเนินกำร
(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12
เดือน)
ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตามการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2559 โดยให้ทุกหลักสูตร
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ
2. นาเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2558 ต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการประจาคณะ และคณะกรรมการกากับฯ
3. วิเคราะห์ผลการประเมินของแต่ละหลักสูตร โดยพิจารณา
หลักสูตรที่สามารถดาเนินการในตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดี ให้เป็น
ต้นแบบในการดาเนินการ
4. มอบหมายตัวบ่งชี้ให้หลักสูตร เพื่อทาการประเมินระบบและ
กลไกแต่ละตัวบ่งชี้ และวางแผนการดาเนินงานสาหรับปีการศึกษา
2559
5. แต่งตั้งคณะทางานจัดวางระบบและกลไกการดาเนินงานสาหรับ
ตัวบ่งชี้ที่ทุกหลักสูตรมีผลการดาเนินงานในระดับน้อยเหมือนกัน
6. นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางระบบและกลไก / การ
วางแผนการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
7. ประชุมคณะกรรมการกากับฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง
1. จัดทาแผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ดำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
2. จัดทาแผนการประชุมคณะกรรมการประจาคณะให้สอดคล้องกับ
วันสุดท้ายของการตรวจประเมินฯ

7) ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อคน)

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
- โปรแกรมวิชา

51
ส่วนที่ 2
ส่วนสำคัญ
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.)
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
เกณฑ์กำรประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ผลกำรดำเนินงำน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร
แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560 มีผลการประเมิน
คุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มรภ.กำแพงเพชร
ระดับคุณภำพ
ค่ำคะแนน
ระดับ
2.96
ปานกลาง

ที่

หลักสูตร

ได้มำตรฐำน

1

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น



2

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต



3.53

ดี

3

นิติศาสตรบัณฑิต



2.96

ปานกลาง

4

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ



3.09

ดี

5



3.00

ปานกลาง

6

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม



2.52

ปานกลาง

7

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ



2.43

ปานกลาง

8

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน



2.38

ปานกลาง

9

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย



2.88

ปานกลาง



3.66

ดี



3.15

ดี

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
11 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
รวมค่ำคะแนนทั้งหมด

32.56

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

52
คำนวณได้ดังนี้
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

คะแนนที่ได้ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กาแพงเพชร และ รปศ.แม่สอด)
=

32.56
11

= 2.96 คะแนน (ระดับคุณภาพปานกลาง)
หลักฐำน มส.1.1-0-1 ตารางสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
กำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง

บรรลุเป้ำหมำย
(,)

เป้ำหมำย
ปีถัดไป

ค่าเฉลี่ย 3.51

ค่าเฉลี่ย 2.96

2.96 คะแนน



ค่าเฉลี่ย 3.51

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้
เป้ำหมำย

ผลดำเนินงำน

คะแนนกำรประเมิน
จำกกรรมกำร

บรรลุเป้ำหมำย(,)

ค่าเฉลี่ย 3.51

ค่าเฉลี่ย 2.96

2.96 คะแนน



หมำยเหตุ / ข้อเสนอแนะ : ผู้กำกับดูแลตัว
อาจารย์พัจนภา
บ่งชี้ :
เพชรรัตน์
โทรศัพท์ : 089–4882081
E-mail : phatchanapha@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวม
นางขนิษฐา ศิริรัตน์
ข้อมูล / รำยงำนผล
กำรดำเนินงำน :
โทรศัพท์ : 090-9848497
E-mail : sirirat.nian@gmail.com

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

53
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.)
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าร้อยล่ะของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
คานวณได้ดังนี้
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

𝟏𝟓

= 𝟖𝟓.𝟓𝟎 x 100
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

= 17.54

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

=

𝟏𝟕.𝟓𝟒
x
𝟒𝟎

X5

5

= 2.19 คะแนน

หลักฐาน
มส.1.2-0-1 ตารางสรุปรายชื่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญ ญาเอก ประจาปีการศึกษา 2559 (ภาคผนวค หน้า
197-203)

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

54
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

บรรลุเป้าหมาย
(,)

เป้าหมาย
ปีถัดไป

ร้อยละ 18.00

ร้อยละ 17.54

2.19 คะแนน



ร้อยละ 18.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย(,)

ร้อยละ 18.00

ร้อยละ 17.54

2.19 คะแนน



หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : ผู้กากับดูแลตัว
อาจารย์พัจนภา
บ่งชี้ :
เพชรรัตน์
โทรศัพท์ : 089–4882081
E-mail : phatchanapha@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล นางขนิษฐา ศิริรัตน์
/ รายงานผลการ
ดาเนินงาน :
โทรศัพท์ : 090-9848497
E-mail : sirirat.nian@gmail.com

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

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

55
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.)
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ
60 ขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์คณะที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
คานวณได้ดังนี้
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

𝟏𝟒

= 𝟖𝟓.𝟓𝟎 x 100
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ = 16.37

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาทีค่ ณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม

=

𝟏𝟔.𝟑𝟕
𝟔𝟎

X5

x5

= 1.36 คะแนน
หลักฐาน
มส.1.3-0-1 ตารางสรุปรายชื่อบุคลากรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปีการศึกษา 2559 (ภาคผนวค หน้า
197-203)

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

56
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

ร้อยละ 17.00

ร้อยละ 16.37

คะแนนการประเมิน บรรลุเป้าหมาย (,
ตนเอง
)


1.36 คะแนน

เป้าหมาย
ปีถัดไป
ร้อยละ 18.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย(,)

ร้อยละ 17.00

ร้อยละ 16.37

1.36 คะแนน



หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ: ผู้กากับดูแลตัว นางสาวพัจนภา
บ่งชี้ :
เพชรรัตน์

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การดาเนินงาน :

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)
……………………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

57
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนำเข้ำ
เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีที่จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ
เกณฑ์มำตรฐำนกำหนดเป็นคะแนน 5
ในกรณีที่จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำมำกกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
ให้ คำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำกับ
เกณฑ์มำตรฐำน และนำค่ำควำมแตกต่ำงมำพิจำรณำ ดังนี้
ค่ำควำมแตกต่ำงของจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำที่สูงกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 20 กำหนดเป็นคะแนน 0
ค่ำควำมแตกต่ำงของจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำที่สูงกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมำเทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำม
สูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
ผลการดาเนินงาน
1. คำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและนำมำคิดเป็นร้อยละ ตำมสูตร
คานวณได้ดังนี้
สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำที่เป็นจริง –สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำตำมเกณฑ์มำตรฐำน
สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำตำมเกณฑ์มำตรฐำน

X

100

ร้อยละ และคะแนน ที่ได้จำกกำรคำนวณหลักสูตรหนอกเหนือจำกกลุ่มมนุษยศำสตร์ ดังนี้
โปรแกรมวิชา

คะแนน =
5 – (ค่าร้อยละความแตกต่าง/4)

ร้อยละความแตกต่าง

1.น.บ.(นิติศำสตร์)

2.ศป.บ.(วิจิตรศิลป์ฯ)

=

(𝟑𝟏.𝟑𝟎−𝟓𝟎)
𝟓𝟎

(𝟏𝟎.𝟕𝟑−𝟖)
𝟖

5.00

34.09

0.00

x 100

-9.46

5.00

x 100

-60.81

5.00

= x 100

3.วท.บ. (ภูมิสำรสนเทศ)

=

(𝟏𝟖.𝟏𝟏−𝟐𝟎)

4.ค.บ.(ดนตรีศึกษำ)

=

(𝟏𝟏.𝟕𝟔−𝟑𝟎)

𝟐𝟎

𝟑𝟎

-37.40

x 100

คะแนนรวมกลุ่มอื่น
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15.00
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โปรแกรมวิชา

คะแนน =
5 – (ค่าร้อยละความแตกต่าง/4)

ร้อยละความแตกต่าง

=
5.กลุ่มมนุษยศำสตร์ฯ

(𝟐𝟖.𝟕𝟒−𝟐𝟓)
x 100
𝟐𝟓

14.96

5-

1.26

(14.96)
4

16.26

คะแนนรวม
16.26/5

คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5 คะแนน

3.25

คะแนนที่ได้ = 3.25 คะแนน

สรุปจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
คิด (SCH/36) ไม่รวม ชม.สอน กศ.บป.

หลักสูตร
1.น.บ.(นิตศิ าสตร์)
2.ศป.บ.(วิจิตรศิลป์ฯ)
8.วท.บ.(ภูมสิ ารสนเทศ)
10.ค.บ.(ดนตรีศกึ ษา)

(1) FTES
219.11
64.36
126.75
117.58

3.ศศ.บ.(ภาษาจีน)
4.ศศ.บ.(ภาษาไทย)
5.ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
6.ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม)
7.ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์ฯ)
9.รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์ )
11.รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น) 3.49x1.8

หมายเหตุ
1. ไม่นับรวม อ.ประจากลุ่มวิชา
เนื่องจากไม่มนี ักศึกษาประจากลุ่มวิชา
2.ไม่นับรวม อ.ลาศึกษาต่อ 7 คน

71.33
295.42
419.44
143.25
81.58
333.44
6.28
1350.75

(2) สัดส่วน
(3) จานวน (4) FTES/
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน) อาจารย์ประจา จน.อาจารย์
50 : 1
31.30
7
8:1
10.73
6
20 : 1
18.11
7
30 : 1
11.76
10
30
คะแนนรวมกลุ่ มอืน่
25 : 1
25 : 1
25 : 1
25 : 1
25 : 1
25 : 1

25 : 1
คะแนนรวมกลุ่มมนุษยศาสตร์

5
8
11
5
5
8
5
47
77

14.27
36.93
38.13
28.65
16.32
41.68
1.26
28.74

คิดคะแนนแยกตามกลุ่ ม ข้อมูล 2 ส.ค.60

(5) ร้อยละค่าความแตกต่างเกณฑ์ใหม่
((4)-สัด ส่วนตามเกณฑ์(2))/สัด ส่วนตามเกณฑ์(2)*100

-37.40
34.09
-9.46
-60.81

(6) เทียบ
คะแนน
5.00
0.00
5.00
5.00
15.00

-42.93
47.71
52.53
14.60
-34.73
66.72
-94.97
14.96
คะแนนรวม

5.00
0.00
0.00
1.35
5.00
0.00
5.00
1.26
16.26

คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5

3.25

1.ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
3.ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนน = 5-(ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ 3)/4
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หลักฐาน
มส.1.4-0-1 รำยงำนกำรคำนวณจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ ประจำปี
กำรศึกษำ 2559
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

บรรลุเป้าหมาย
(,)

เป้าหมาย
ปีถัดไป

น้อยกว่ำ
ร้อยละ 10 หรือ
เท่ำกับเกณฑ์
มำตรฐำน

ร้อยละ 14.69

3.21 คะแนน



ค่ำเฉลี่ย น้อยกว่ำ
ร้อยละ 10 หรือเท่ำกับ
เกณฑ์มำตรฐำน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย (,)

น้อยกว่ำ
ร้อยละ 10 หรือ
เท่ำกับเกณฑ์
มำตรฐำน

ร้อยละ 14.96

3.25 คะแนน



หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : ผู้กากับดูแลตัว
อำจำรย์ ดร.วิชุรำ
บ่งชี้ :
วินัยธรรม
โทรศัพท์ : 062-6945432

ผู้จัดเก็บรวบรวม
นำงขนิษฐำ ศิริรัตน์
ข้อมูล / รายงานผล
การดาเนินงาน :
โทรศัพท์ : 090-9848497

E-mail : similan77@gmail.com

E-mail : sirirat.nian@gmail.com

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6ข้อ

ผลดาเนินงาน

 1 การจัดบริการให้คาปรึกษา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิต กระบวนการบริ การนัก ศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี
แก่นักศึกษาในคณะ
โดยการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียนเพื่อ
ทาหน้ า ที่ใ ห้ดู แ ล ให้ ค าปรึ กษาแก่ นัก ศึก ษา ใน
ด้านต่างๆ ได้แก่
ด้านวิชาการ
1 แนะน านั ก ศึ ก ษาถึ ง วิ ธี ก ารเรี ย น กรณี
นักศึกษามีผลการเรียนต่า และกาลังจะพ้นสภาพ
นักศึกษา วิธีคิดเกรดเฉลี่ย การแบ่งเวลาเรียนกับ
การท ากิ จ กรรม วิ ธี ก ารจดบั น ทึ ก การค้ น คว้ า
ข้อมูล การเขียนรายงาน การนาเสนองานหน้าชั้น
เรียนการวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาตาม
หลักสูตร
2 แนะน าแหล่ง ทุ นการศึ ก ษาภายในและ
ภายนอกหน่ ว ยงาน ช่ ว งเวลาการให้ กู้ ยื ม เงิ น
ช่วงเวลาการเปิดสมัครขอรับทุนเช่น
- ทุ น การศึ ก ษาภายในหน่ ว ยงาน
ประเภทให้เปล่า จากกองพัฒนานักศึกษา (ทุน
กู้ยิมเงินฉุกเฉิน, ทุนวันไหว้ครู)
- ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
(ทุ น มู ล นิ ธิ เ กื้ อ กู ล เพื่ อ การศึ ก ษาไทย The SET
Foundation,ทุ น ปตท.สผ. ทุ น กู้ ยื ม เงิ น กยศ.
ซึ่งช่ วยให้นั กศึ กษาที่รั บทุ นได้ มีโ อกาสเรีย นต่ อ

หลักฐาน
มส.1.5-1-1คาสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาหมู่เรียน
มส.1.5-1-2ตัวอย่างคู่มือ
รายงานภารกิจอาจารย์
ที่ปรึกษาหมู่เรียน
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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มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

ไม่ลาออกกลางคัน และมีกาลังใจในการเรียนมาก
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
ต่ อการด าเนิ น ชี วิ ต ซึ่ ง การให้ ค าปรึ กษาในเรื่ อ ง
ดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาวางตัวได้อย่างเหมาะสม
และใช้ชีวิตการเรียนได้อย่างมีความสุข(มส.1.5-11และมส.1.5-1-2)
2. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เก็ บ
ประวัตินักศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้าน
การเรียน ครอบครัว ที่พักอาศัยและบุคคลใกล้ชิด
ที่สามารถติดต่อได้เมื่อเกิดปัญหา (มส.1.5-1-3)
3. จั ด ท าช่ อ งทางให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า มาปรึ ก ษา
ปัญหาทั้งด้านวิชาการ แนวทางการใช้ชีวิต แจ้ง
ข้อ ร้อ งเรีย น ข้อ คิด เห็ น ต่า งๆ และแลกเปลี่ ย น
ข้อ มูล ข่า วสารระหว่า งอาจารย์ และนั กศึ กษาที่
หลากหลาย เพื่อสะดวกต่อการขอรับบริการ เช่น
ตารางเวลาเข้ าพบอาจารย์ที่ ป รึ กษาของแต่ละ
หลักสูตร, Facebook คณะ, Facebook หลักสูตร
ซึ่งนั กศึ กษาสามารถเข้ าไปขอค าปรึ กษาได้ ทาง
กล่องข้อความ(มส.1.5-1-4 และมส.1.5-1-5)
นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดโครงการปฐมนิเทศ
จัดทาคู่มือนักศึกษา เพื่อแนะนาทางด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1
(มส.1.5-1-6และมส.1.5-1-7)
 2 มีการให้ข้อมูลของ
คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มีการ มส. 1.5-2-1 เว็บไซต์คณะ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร กิ จ กรรม
มนุษยศาสตร์และ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร พิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง งานทั้ง เต็มเวลาและ
สังคมศาสตร์
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ นอกเวลาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้
http:// 202.29.15.30/
นอกเวลาแก่นักศึกษา
1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน มส. 1.5-2-2 ภาพถ่ายหน้า
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์
Facebook คณะ
ในข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ นั ก ศึ ก ษา และหน้ า
มนุษยศาสตร์และ
Facebook คณะได้แก่
สังคมศาสตร์
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1.1 แจ้ ง ข้ อ มูล การประกวดแข่ ง ขัน ที่ จั ด มส. 1.5-2-3 ภาพถ่าย
โดยหน่วยงานภายนอกเช่น การแข่งขันประกวด
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ร้องเพลง ประกวดวาดภาพ การประกวดแข่งขัน
คณะมนุษยศาสตร์และ
ทักษะทางวิชาการอื่นๆ
สังคมศาสตร์
1.2 แจ้ ง ข้ อ มู ล การรั บ สมั ค รเข้ า ร่ ว ม มส. 1.5-2-4 แฟ้มรวบรวม
กิจ กรรม การฝึ กอบรม ที่ จั ดขึ้ น โดยหน่ วยงาน
เอกสารที่ได้รับจาก
ภายนอกเช่ น ส่ ง นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต
หน่วยงานภายใน
อาสา ร่วมชมนิทรรศการต่าง ๆ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3 แจ้ ง ข้ อ มู ล แหล่ ง งานทั้ ง เต็ ม เวลา มส. 1.5-2-5 ตัวอย่าง
และนอกเวลาแก่นักศึกษา เช่น ข่าวการรับสมัคร
ภาพถ่ายหน้า
งาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
Facebook ของ
1.4 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษา
หลักสูตร
2. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะที่ชั้น 1 ของอาคาร
3. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย แก่ทุกหลักสูตร
เพื่ อ ให้ ประชาสัม พั น ธ์ แก่ นั ก ศึ กษาในหลั ก สู ต ร
ทราบ
4. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางสโมสร
นักศึกษาคณะ(มส. 1.5-2-4 และมส. 1.5-2-5)
นอกเหนือจากการให้ข้อมูลข้างต้นนักศึกษา
ยังสามารถขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ
นอกหลั ก สู ต ร แหล่ ง งานทั้ ง เต็ม เวลาและนอก
เวลาเพิ่ ม เติ ม โดยสอบถามยั ง ฝ่ า ยกิ จ การ
นักศึกษาคณะ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านงาน
กิจการนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร
 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
คณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มีการ มส. 1.5-3-1 รายงานสรุป
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
โครงการอบรมเชิง
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
1. จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง
พัฒนาศักยภาพของ
“การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบั ณ ฑิ ต เพื่ อ เตรี ย ม
บัณฑิต เพื่อเตรียม
ความพร้ อ มก่ อ นท างานเมื่ อ วั น ที่ 7ธั น วาคม
ความพร้อมก่อนทางาน
25 5 9 ณ ห้ อ งพุ ท ธ ชาดอ าคาร ใหม่ ค ณะ มส. 1.5-3-2 รายงานสรุป
โครงการศึกษาดูงาน
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มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลังใหม่) โดยมี
ของแต่ละโปรแกรม
ลักษณะกิจกรรม ดังนี้
วิชา
1.1 กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ น มส. 1.5-3-3ภาพถ่ายท างาน อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ด้ า น
รายละเอียดกิจกรรม
บุคลิกภาพ
สัมมนาก่อนและหลัง
1.2 กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การฝึกประสบการณ์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ
และการเขียน Resume(มส. 1.5-3-1)
2.จัดโครงการศึกษาดูง านโดยแต่ ละโปรแกรม
วิชาเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ
ข้อมูลหน่วยงานและเรียนรู้ระบบการทางานจาก
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น (มส. 1.5-32)
นอกจากนี้ ก่ อ นออกฝึ ก งานคณะโดยศู น ย์ ฝึ
ประสบการณ์วิชาชีพยังจัดกิจกรรมสัมมนาก่อน
และหลั ง การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลในการเตรียม
ตัวก่อนออกไปทางานตามสาขาวิชาที่เรียน
(มส. 1.5-3-3)
 4 ประเมินคุณภาพของการจัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ มส. 1.5-4-1ตัวอย่างคู่มือ
กิจกรรมและการบริการใน จัดทาแบบประเมิ น คุณภาพของ การบริก ารให้
รายงานภารกิจอาจารย์
ข้อ1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า
คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
ที่ปรึกษาหมู่เรียน
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
แก่นักศึกษาในคณะการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ (เอกสารเดียวกับ มส.
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
1.5-1-2
ทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลาแก่ นั ก ศึ ก ษาการจั ดมส. 1.5-4-2รายงานสรุป
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ การทางานเมื่ อ โครงการการพัฒนา
ส าเร็ จ การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาเทอม 1/2559 ศักยภาพของบัณฑิต
ภาพรวมมีผ ลประเมิ น มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.00 เพื่อเตรียมความพร้อม
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ก่อนทางาน (เอกสาร
1) การบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะ เดียวกับ มส. 1.5-3-1)
แนวการใช้ชี วิ ตแก่นั ก ศึก ษาในคณะ มีค่ า เฉลี่ ย มส. 1.5-4-2 รายงานผล
เท่ากับ 3.97 ข้อคิดเห็นจากนักศึกษาด้านนี้ คือ
การสารวจความพึง
เกรดเฉลี่ ย ไม่ ดี ไ ม่ ก ล้ า ปรึ ก ษาอาจารย์ บาง
พอใจของนักศึกษาที่มี
รายวิชาเรียนไม่เข้าใจ อยากให้อาจารย์ติวให้
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2) การให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ข้อคิดเห็นจากนักศึกษา
ด้านนี้ อยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา
ให้มากขึ้น
3) การจั ดกิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อ การ
ท างานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 เนื่องจากไม่มีข้อคิดเห็น
แต่ ป ระเด็น ที่ ไ ด้ค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่สุ ด คื อ กิ จกรรม
เสริมสร้างการปรับตัวและความยืดหยุ่นในการอยู่
ในสังคมได้
นอกจากนี้ภายหลังสิ้นภาคการศึกษา 2559
คณะประเมินความพึง พอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การบริการนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการให้บริการโดยมีผลการประเมินเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.10พอใจมาก ซึ่งสามารถแยกเป็น
ข้อดังนี้
1.การบริ ก ารให้ คาปรึ กษาทางวิ ชาการและ
แนะแนวการใช้ ชี วิ ต แก่ นั ก ศึ ก ษาในคณะ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21
2.การให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
กิจ กรรมพิ เศษนอกหลัก สูต ร แหล่ ง งานทั้ ง เต็ ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.00
(มส. 1.5-4-1และมส. 1.5-4-2)

 5 นาผลการประเมินจากข้อ 4
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล
เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา

หลักฐาน
ต่อการบริการ
นักศึกษา

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ โดยฝ่ า ย มส. 1.5-5-1รายงานการ
กิจ การนั ก ศึ ก ษา น าผลการประเมิ น จากเทอม
ประชุมฝ่ายกิจการ
1/2559 มาประชุม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการ
นักศึกษาคณะ
ให้บริการในภาคเรียนที่ 2/2559
มนุษยศาสตร์และ
1. การบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะ
สังคมศาสตร์ครั้งที่
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2/2559 วันที่ 10
ด้านวิชาการ
พฤศจิกายน 2558
1.1 การเรียน
มส. 1.5-5-2รายงานการ
ประชุมฝ่ายกิจการ
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ในรายที่เสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เพราะผลการเรี ยนไม่ถึ ง โปรแกรมวิ ชาควรให้
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละหมู่เรียนดาเนินการ ดังนี้
- สืบค้นข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน
ในเว็บไซด์ของสานักส่งเสริมวิชาการซึ่งจะสรุปผล
การเรียนของนักศึกษาก่อนเริ่มเรียน ในภาคเรียน
ที่ 2
- เรี ย กนั ก ศึ ก ษาพบเป็ น ระยะเพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้า
- แนะน าให้ ร วมกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ยั ง ไม่
เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนและขอความอนุเคราะห์ให้
อาจารย์ประจาวิชาช่วยติวสรุป
1.2 ทุนการศึกษา
ในรายที่เสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เพราะไม่มีทุนทรัพย์ โปรแกรมวิชาควรติดตาม
ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด และแนะน าให้ นั ก ศึ ก ษาท า
บันทึกขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาชาระ
ค่าลงทะเบีย นรวมถึ ง ติ ดตามข่าวทุน การศึ กษา
จากกองพัฒนานักศึกษาและประสานขอทุนเป็น
กรณีพิเศษ
2. การให้ข้ อมูลของหน่ วยงานที่ให้ บริการ
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
อิน เตอร์ เ น็ ตผ่ า นทาง Facebook และเว็ บ ไซต์
มากกว่าการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ดัง นั้นควร
เน้นการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ หรือทา
เป็ น แบรนเนอร์ ดึ ง ดู ค วามสนใจต่ อ ข่ า วสารที่
นาเสนอ ควบคู่ไปกับการแจ้งรายละเอียดโดยตรง
ไปที่โปรแกรมวิชา
(มส. 1.5-5-1)
2.การปรับปรุงในปีการศึกษา 2560
ภายหลั ง จากสิ้ น ภาคเรี ย นที่ 2 คณะน าผล
ประเมินความพึง พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริการนักศึกษามาพิจารณาโดยหยิบประเด็นที่
น้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ การจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความ
พร้ อ มเพื่ อ การท างานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแก่
นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.10 มา

นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่
3/2559 วันที่ 28
มีนาคม 2559
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มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

ปรับปรุงเป็นเรื่องแรก โดยที่ประชุมเห็นว่า คณะ
ควรเพิ่ ม กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การ
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยเชิญ
รุ่นพี่ที่สาเร็จการศึกษาและได้งานทาทันที/รุ่นพี่ที่
ประสบความสาเร็จในสาขาที่เรียนมาร่วมเสวนา
พูดคุย และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมซักถาม
(มส. 1.5-5-2)
 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ก ารให้ มส. 1.5-6-1เว็บไซต์คณะ
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
มนุษยศาสตร์และ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า ดังต่อไปนี้
สังคมศาสตร์
1.ด้า นการให้ข้ อ มู ล มี ก ารแจ้ง ข้ อ มูล ข่ า วสารที่ http://02.29.15.30/
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น
(เอกสารเดียวกับ มส.
1.1 ข้อมูลการรับสมัครงานทั้งภาครัฐและ 1.5-2-1)
เอกชน
มส. 1.5-6-2 ภาพถ่ายหน้า
1.2 ข่าวการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
Facebook คณะ
1.3 ข่าวทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญา มนุษยศาสตร์และ
โท ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook คณะ
สังคมศาสตร์(เอกสาร
ซึ่งข้อมูลข้างต้นนอกจากจะปรากฏทางทาง เดียวกับ มส. 1.5-2-2)
เว็ บ ไซต์ คณะแล้ ว ยั ง สามารถเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง มส. 1.5-6-3รายงานสรุป
เว็บไซต์ข องมหาวิ ทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
โครงการ/กิจกรรมทาง
เพื่ อ ดู ข่ า วสารเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ แหล่ ง งานจาก
วิชาการและวิชาชีพ
แหล่ง ข้อมูลอื่นๆ ได้ด้วย(มส. 1.5-6-1และมส.
1.5-6-2)
2.ด้านความรู้ที่เป็นประโยชน์
มี ก ารจั ด โครงการ/กิ จ กรรมทางวิ ช าการ
และวิชาชีพที่ ให้ศิษย์เก่าที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น
โครงการบริการวิชาการของโปรแกรมวิชาที่เชิญ
บุคคลภายนอกรวมถึงศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็ น ปร ะ โ ยชน์ ท าง ตามสาขาอ าชี พ ง า น
นิทรรศการราชภัฏวิชาการครั้งที่ 13(มส. 1.5-63)
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การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย
(,)
ปีถัดไป


6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ

บรรลุเป้าหมาย(,)

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์
โทรศัพท์ : 089-4882081
E-mail : phatchanapha@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / นางสาวอรัญญารัตน์
รายงานผลการดาเนินงาน : ศรีสุพัฒนะกุล
โทรศัพท์ : 063-2498456
E-mail : Aranyarath_nine@hotmail.com

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีการ
คู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนและมีช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาหลายช่องทางทาให้มีกากับ
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
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
 1 จัดทาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนและการ
จัดกิจกรรม

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6ข้อ

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ มี
กระบวนการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาโดยรองคณบดีฝ่ายกิ จการนักศึกษา
และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับ
สโมสรนั ก ศึ ก ษาจั ด ท าแผนพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
1.จั ด ประชุ ม คณะ กรรมการ ฝ่ า ยกิ จการ
นักศึกษาโดยให้สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม
เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการด าเนิ น กิ จ กรรม
พัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องตามเกณฑ์ ต่อไปนี้
1.1 คุ ณ ลั ก ษณะ บั ณ ฑิ ตตามก ร อ บ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ได้แก่
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(5) ทั ก ษะวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 คุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต ที่พึ ง ประสงค์
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “มี
ความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนาสังคม นิยมความ
เป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก”
1.3 เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21

มส.1.6-1-1 คาสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่
048/2559เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559
มส.1.6-1-2 คาสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่
031/2559 เรื่องแต่งตั้ง
สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2559
มส.1.6-1-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาครั้ง
ที่ 1/2559 วันที่ 20
สิงหาคม 2559
มส.1.6-1-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะครั้งที่
7/2559 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2559

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2558

69
มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

2. ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ วั ด ความส าเร็ จ ของ มส.1.6-1-5 แผนปฏิบัติงาน/
แผนพัฒนานักศึกษา 2560 จานวน 6 ตัวชี้วัด
โครงการ ประจาปี
ดังต่อไปนี้
งบประมาณ 2560
1. จานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน มส.1.6-1-6 แผนพัฒนา
การสอนเน้ น ภาษาอั ง กฤษหรื อ หลั ก สู ต ร 2
นักศึกษาประจาปี
ภาษา
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ผลการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตของ
คณะ
3. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
4. ร้ อ ยละของนั ก ศึก ษาชั้ น ปีที่ 3-4 ที่
สอบผ่านTOEIC คะแนนตั้งแต่ 400 ขึ้นไป
5. จ านวนรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการ
สอนโดยบูรณาการตามพันธกิจ คณะร่วมกับ
ชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรภาครัฐและเอกชน
6.ระดั บความสาเร็ จ ของระบบบริ ก าร
และการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า
3. นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจาณา
ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่
7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
4.ในการนาไปสู่การปฏิบัติ รองคณบดีฯ จัดทา
ค าของบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
5. คณะกรรมการฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
สโมสร นั ก ศึ ก ษาร่ ว ม จั ด กิ จ กร รมพั ฒ น า
นักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษาที่
วางไว้ (มส.1.6-1-1 ถึง มส.1.6-1-6)
 2 ในแผนการจัดการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ดาเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย

ตามแผน พั ฒ นานั กศึ ก ษา ปร ะจ าปี มส.1.6-2-1 รายงานสรุป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการกาหนดให้มี โครงการอยูอ่ ย่างสุขใจใต้
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะ ร่มพิกุล (ปฐมนิเทศ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ง ชาติ 5 นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
ประการ และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต 2559)
ของคณะซึ่ง ในปีการศึกษา 2559 คณะแบ่ง มส.1.6-2-2 รายงานสรุป
การดาเนินการเป็น 2 ส่วน ได้แก่
กิจกรรมสานสัมพันธ์นอ้ ง-
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มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

(1) คุณธรรม จริยธรรม
1.จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การ พี่ คณะมนุษยศาสตร์และ
(2) ความรู้
พัฒนาทักษะทางวิชาการของแต่ละโปรแกรม สังคมศาสตร์
(3) ทักษะทางปัญญา
วิชา
มส.1.6-2-3รายงานผล
(4) ทักษะความสัมพันธ์
2.จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
กิจกรรมไหว้ครู
โครงการ/ กิจกรรม 5
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
ระหว่างบุคคลและความ
มส.1.6-2-4 รายงานสรุป
กิจกรรม
ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
รับผิดชอบ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
เกณฑ์
แห่งชาติ
(5) ทักษะวิเคราะห์เชิง
ระหว่างคณะ
สกอ.
1 2 3 4 5
  ม ส . 1.6-2-5ร า ย ง า น ส รุ ป
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ โครงการ คุณธรรม  
อยู่อย่างสุข จริยธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมชุมนุม
ใจใต้ร่ม
/วิชาการ
มส. 1.6-2-6 รายงานสรุ ป
พิกุล
(ปฐมนิเทศ
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
นักศึกษา
ปฏิ บั ติ ก าร “การพั ฒ นา
ใหม่ ปี
ศักยภาพของบัณฑิต เพื่อ
การศึกษา
2559)
เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ น
กิจกรรมสาน คุณธรรม 

ทางาน
สัมพันธ์น้อง- จริยธรรม/
มส . 1.6-2-7 ร ายละ เอี ยด
พี่ คณะ
กิจกรรม
มนุษยศาสตร์ บาเพ็ญ
กิ จ กรรมเลื อ กตั้ ง นายก
และ
ประโยชน์/
สโ ม สร นั ก ศึ ก ษา คณ ะ
สังคมศาสตร์ ศิลปะวัฒน
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ธรรม
ไหว้ครู
ศิลปะและ  
สังคมศาสตร์
วัฒนธรรม
ม ส . 1.6-2-8 ต า ร า ง ส รุ ป
กีฬาสี
ด้านกีฬา    
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
ระหว่าง
ส่งเสริม
คณะ
สุขภาพ
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตาม
ชุมนุม
กิจกรรม     
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
บาเพ็ญ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ประโยชน์
แห่งชาติ
อบรมเชิง
วิชาการ     
ปฏิบัติการ
“การพัฒนา
ศักยภาพของ
บัณฑิต เพื่อ
เตรียมความ
พร้อมก่อน
ทางาน
เลือกตั้ง
คุณธรรม
นายกสโมสร จริยธรรม
นักศึกษา
คณะ
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสตร์
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นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การโดย
หลั ก สู ต รที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่ ง ชาติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต ร
ด้วย (มส.1.6-2-1 ถึงมส.1.6-2-8)
 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ จั ด มส.1.6-3-1 รายงานสรุป
ทักษะการประกันคุณภาพแก่ กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการประกั น โครงการส่งเสริม
นักศึกษา
คุณภาพแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้
สนับสนุนการประกัน
1. ร่วมกับสานักประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษา จัด มหาวิทยาลัยให้กับ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ นักศึกษาโดย
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา กระบวนการจัดการ
โดยกระบวนการจั ด การความรู้ (QA.KM) ความรู้ (QA.KM)
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและ ประจาปีการศึกษา 2559
ทักษะด้ านการประกัน คุณภาพการศึก ษา ให้ มส.1.6-3-2 รายงานสรุ ป
นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและ กิ จ กรรมชุ ม นุ ม (เอกสาร
กัน (มส.1.6-3-1)
เดียวกับ มส.1.6-2-5)
2.นักศึกษานาเอาความรู้ที่ได้รับมาข้างต้น มส.1.6-2-3 รายงานสรุ ป
จัดกิจกรรมเปิดโลกชุมนุม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว โครงการอยู่อย่างสุขใจใต้
เป็ นกิ จ กรรมที่ ให้ นั กศึ กษาแต่ ล ะหลัก สู ตรได้ ร่ ม พิ กุ ล ( ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นาเสนอกิจกรรมชุมนุมของตนเอง หาสมาชิก นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
วางแผนการดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 2559)(เอกสารเดี ย วกั บ
ของชุ ม นุ ม ด าเนิ น กิ จ กรรม ประเมิ น ผล มส.1.6-2-1)
ภายหลั ง จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ น าเอาผลที่ ไ ด้ ม า
ปรั บปรุ ง การด าเนิน การของชุม นุม ตนเองใน
ครั้งต่อไป ซึ่ง กิจกรรมชุมนุม นั้นเป็นกิจกรรม
บังคับของคณะที่นักศึกษาทุก คนต้องเข้าไปมี
ส่วนร่วม (มส.1.6-3-2)
นอกจากนี้คณะยังได้สอดแทรกความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมระหว่าง
เรียน ในกิจกรรมที่คณะจัด เช่น กิจกรรม
ปฐมนิเทศอีกด้วย
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 4 ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มี
การประเมินผลความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและนา
ผลการประเมินมาปรับปรุง
การดาเนินงานครั้งต่อไป

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

ภายหลั ง เสร็ จ สิ้ น กิ จ กรรมผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้ มส.1.6-4-1 รายงานสรุป
ด าเนิ น การประเมิ น ผลความส าเร็ จ ตาม โครงการกิจกรรมพัฒนา
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้
นักศึกษา (เอกสาร
1.โครงการปฐมนิเ ทศนั กศึ กษาคณะ ฯมี เดียวกับมส.1.6-2-1ถึง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ไ ด้รับทราบกฎ ระเบีย บ มส.1.6-2-7)
การปฏิ บั ติ ต นในฐานะนั ก ศึ ก ษาของคณะ มส.1.6-4-2รายงานการ
มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ และนักศึกษา ประชุมฝ่ายกิจการ
เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา นักศึกษาคณะ
ภายหลั ง จั ด กิ จ กรรม พบว่ า นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ มนุษยศาสตร์และ
ความรู้ แ ละรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คณะความ สังคมศาสตร์ ครั้งที่
ชัดเจนเรื่อง ระเบียบข้อบังคับรับรู้ในระบบการ 3/2559 วันที่ 28มีนาคม
เรียนการสอน และรู้ จักบุค ลากรและสถานที่ 2559
ต่า ง ๆและได้ ความรู้เ กี่ย วกั บการดาเนิ นงาน
ต่างๆของคณะ
มี ข้ อ เสนอ แน ะ ว่ า อ ยากให้ คณะ มี
กิ จ กรรมสั น ทนาการที่ ห ลากหลายประเภท
สอดแทรกในกิจกรรมปฐมนิเทศ
2.กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ์ น้ อ ง -พี่ คณะ
มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษา
ภายในคณะ ภายหลั ง จั ด กิ จ ก รรมพบว่ า
นักศึกษาทาความรู้จักกันมากขึ้น ช่วยเหลือกัน
ระหว่างร่วมกิจกรรมและรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า
มีข้อเสนอแนะว่าอยากให้สโมสรนักศึกษาเพิ่ม
เวลาการจัดกิจกรรมในแต่ละฐาน
3.กิจกรรมไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้
มีการไหว้ครูตามแบบแผนประเพณีไทย ก่อน
รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู ให้นักศึกษา
ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการท านุ บ ารุ ง และอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยภายหลังจัดกิจกรรม พบว่า
ทาให้นักศึกษาได้ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
และแสดงความกตัญ ญูต่อครูบาอาจารย์ได้สืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี และแสดงความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดทาพานไหว้ครู
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4 . กิ จ ก ร ร ม กี ฬ า สี ร ะ ห ว่ า ง ค ณ ะ มี
วั ต ถุ ป ร ะสง ค์ เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ก่ อให้ เ กิ ด
ความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อเข้าร่วมกิจกรรม ภายหลังจัดกิจกรรม พบว่า
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีน้าใจนักกีฬา และมีความกระตือรือร้น
ในการทากิจกรรม
มีข้อเสนอแนะอยากให้มหาวิทยาลัยเพิ่มเวลา
การจัดกิจกรรมแข่ง ขันและมีกีฬาหลากหลาย
ประเภท รวมถึงมีประกวดกองเชียร์
5. กิจกรรมชุมนุม มีวัตถุประสงค์นักศึกษา
ได้มีการเรียนรู้ตามกระบวนการ PDCA ในการ
ดาเนินโครงการ รู้จักแก้ไ ขปัญ หาเฉพาะหน้า
และ ปรับตัวในการทางานร่วมกันได้ ภายหลัง
จัดกิจกรรม พบว่า นักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทาโครงการรู้จักปรับตัวในการ
ทางานร่วมกันได้ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้
มีข้อเสนอแนะอยากให้เพิ่มเวลาในการจัด
กิจกรรมควรเพิ่มรูปแบบในการหางบประมาณ
ของนักศึกษาแต่ละชุมนุม
6. โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การ
พัฒนาศักยภาพของบัณฑิต เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มก่ อ นท างาน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการใช้ชีวิต การ
เตรี ย มตั ว เข้ า สู่ สั ง คมการท างานก่ อ นจบ
การศึกษา และเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่ง
งานแก่นักศึกษา ภายหลัง จัด กิจกรรม พบว่ า
นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางในการใช้ชีวิต การ
เตรี ย มตั ว เข้ า สู่ สั ง คมการท างาน บุ ค ลิ ก ภาพ
ทราบถึงวิธีการเตรียมตัวในการสมัครงาน การ
เขียนประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงานทั้งภาษาไทย
ภาษาอัง กฤษ เทคนิ คการสอบสั มภาษณ์ เป็ น
ภาษาอังกฤษ
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มีข้อเสนอแนะว่าในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
อยากให้นารุ่ นพี่ที่ป ระสบความส าเร็จ หรือได้
งานทาทันทีหลังเรียนจบมาแนะนาเทคนิคหรือ
ให้ข้อคิดในการสมัครงาน
7. คณะได้ นาผลการจั ดกิ จ กรรมและขอ
เสนอแนะเข้าประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษาเพื่อปรับปรุงการดาเนินการครั้งต่อไป
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรนาเอาข้อเสนอแนะของ
ทุ ก โครงการมาหาแนวทางแก้ ไ ขเพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ (มส.1.6-4-1)
 5 ประเมินความสาเร็จตาม
คณะกรรมการได้ ดาเนิน การประเมินผล มส.1.6-5-1รายงานการ
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
ประเมินผลแผนพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาการศึกษา
การศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560รอบ
นักศึกษา ประจาปี
9 เดือน พบว่าในรอบปีการศึกษา 2559คณะมี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดที่ต้องดาเนินการทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด ซึ่ง มส.1.6-5-2 รายงานการ
คณะได้ดาเนิน การบรรลุเป้ าหมาย 4 ตั วชี้วั ด ประชุมคณะกรรมการ
ดังนี้
ประจาคณะ ครั้งที่
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุ
1/2560 วันที่ 21
เป้าหมาย
กรกฎาคม 2560

จานวนหลักสูตรที่มีการ
2
1
จัดการเรียนการสอน
หลัก
เน้นภาษาอังกฤษหรือ
สูตร
หลักสูตร 2 ภาษา
ผลการพัฒนานักศึกษา 5 ข้อ
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบัณฑิตของ
คณะ
ระดับความสาเร็จของ
6 ข้อ
การเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาชั้น ร้อยละ 5
ปีที่ 3-4 ทีส่ อบผ่าน
TOEIC คะแนนตั้งแต่
400 ขึ้นไป
จานวนรายวิชาที่จัดการ 5
เรียนการสอนโดย
รายวิชา
บูรณาการตามพันธกิจ
คณะร่วมกับชุมชน/
ท้องถิ่น/องค์กรภาครัฐ
และเอกชน

หลัก
สูตร
5 ข้อ



7 ข้อ



ร้อยละ 3 

7

รายวิชา
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75
มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน
ระดับความสาเร็จของ
ระบบบริการและการ
ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา
และศิษย์เก่า

5 ข้อ

หลักฐาน
6 ข้อ 

ทั้ ง นี้ ตั ว ชี้ วั ด จ านวนหลั ก สู ต รที่ มี ก าร
จั ด การเรี ย นการสอนเน้ น ภาษาอั ง กฤษหรื อ
หลั ก สู ต ร 2 ภาษา ปั จ จุ บั น มี เ พี ย งหลั ก สู ต ร
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต (สาขาภาษาอั ง กฤษ)
หลักสูตรเดียวเนื่องจากการดาเนินการค่อนข้าง
ยาก เพราะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความพร้ อ มของตั ว
ผู้สอนและนักศึกษา อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้สอน
และนั ก ศึ ก ษาได้ พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ
ในปีการศึกษา 2560 ได้มีบางหลักสูตร เช่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการพัฒนา
สังคม) มีร ายวิช าที่จั ดการเรีย นการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษ ส่วนร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่
3-4 ที่สอบผ่านTOEIC คะแนนตั้ง แต่ 400 ขึ้น
ไปเห็นได้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าวในรอบ 9 เดือนยัง
ไม่บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ต ามในช่วงเดือน
กันยายน 2560 คณะจะจัดกิจกรรม English
และจัด ให้นั กศึ กษาสอบ TOEIC เพิ่ม เติม โดย
สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสอบให้ซึ่งคาดว่า
จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านจะเพิ่มขึ้น
คณะนาเสนอรายงานผลแผนพัฒนาการศึกษา
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 5 9ต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะ ในการประชุมครั้ง
ที่ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560เมื่อวันศุกร์ที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
(มส.1.6-5-1และมส.1.6-5-2)
 6 นาผลการประเมินไปปรับปรุง
มีการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ มส.1.6-6-1รายงานการ
แผนหรือปรับปรุงกิจกรรม นั ก ศึ ก ษา โดยน าผลการประเมิ น ผลการ ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่ง ชี้ของแผนและ กิจการนักศึกษาครั้งที่ 4
ผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามาร่วมกัน /2559 วันที่ 22กรกฎาคม
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แผนหรื อ พั ฒ นาการจั ด 2560
กิจกรรม
โดยที่ประชุมเห็นว่ายัง มีตัวบางชี้วัดที่ไ ม่
บรรลุผล โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่เน้นเรื่องทักษะ
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มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

ภาษาอังกฤษดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ ต ามแผน
กลยุทธประจาปีพ.ศ. 2561-2565 จึงเห็นควร
ดาเนินการดังนี้
1. ป รั บ ป รุ ง แ ผ น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากเดิม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต
ภายใต้
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือ
ชุมชน/
ท้องถิ่น

เป้า
ประ
สงค์

1. บัณฑิต
มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
เป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาติ

กล
ยุทธ์

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

ตัวชี้วัด

1.1.1
จานวน
หลักสูตรที่
มีกิจกรรม
ความ
ร่วมมือกับ
มหาวิทยา
ลัยใน
ต่างประเท
ศที่ได้ลง
นามความ
ร่วมมือ
แล้ว
1.1.2 ผล
การพัฒนา
นักศึกษา
ตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยา
ลัยและ
คุณลักษณ
ะบัณฑิต
ของคณะ
1.1.3
ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
เสริมสร้าง
ความ
แข็งแกร่ง
ทางวิชาการ
ให้แก่
นักศึกษา
1.1.4 ร้อย
ละของ
นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3-4 ที่
สอบผ่าน
TOEIC
คะแนน
ตั้งแต่ 400
ขึ้นไป

ค่าเป้า
หมาย

2
หลักสู
ตร

5 ข้อ

6 ข้อ

ร้อย
ละ 5

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2558

77
มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

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
จานวน
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
าพเพื่อ
เพิ่ม
คุณภาพ
ผลผลิต
และ
บริการ

3.1
ปรับปรุง
ระบบ
สวัสดิการ
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักศึกษา
และศิษย์
เก่า

3.1.1
ระดับ
ความสาเร็
จของ
ระบบ
บริการ
และการ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นักศึกษา
และศิษย์
เก่า

3. คณะมี
ระบบ
บริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภ
าพเพื่อ
เพิ่ม
คุณภาพ
ผลผลิต
และ
บริการ

5 ข้อ

เป้าประสง
ค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. บัณฑิต
มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
เป็นที่
ยอมรับใน
ระดับชาติ

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

1.1.1
จานวน
กิจกรรม
ความร่วมมือ
หรือ
กิจกรรมที่
จัดร่วมกับ
สถาบันใน
ต่างประเทศ
1.1.2
จานวน
กิจกรรม
ส่งเสริม
ความรู้และ
ทักษะทาง
วิชาการที่
คณะจัดให้
นักศึกษา
ความก้าวห
น้าของ
นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 ที่เข้า
ร่วมและ

ค่า
เป้าหมา
ย
2
กิจกรรม

เป็น
ประเด็น
ยุทธศาสต
ร์
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต
ภายใต้
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือ
ชุมชน/
ท้องถิ่น

4
กิจกรรม

10%
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มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

สอบผ่าน
กิจกรรม
พัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤ
ษตามเกณฑ์
ที่กาหนด
เช่น ผล
คะแนน
โทอิค 400
ขึ้นไป

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

จานวน
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
1.1.6 ร้อย
ละของ
บัณฑิตที่ได้
งานทา
ภายใน 1 ปี
หลังสาเร็จ
การศึกษา

95%

ร้ อ ย ล ะ
65

2.1.1จานวน
รายวิชาที่
จัดการเรียน
การสอนโดย
บูรณาการ
ตามพันธกิจ
คณะร่วมกับ
ชุมชน/
ท้องถิ่น/
องค์กร
ภาครัฐและ
เอกชน
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มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน
พัฒนา
คุณภาพ
บัณฑิต
ภายใต้
เครือข่าย
ความ
ร่วมมือ
ชุมชน/
ท้องถิ่น

3. คณะมี
ระบบ
บริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภ
าพเพื่อ
เพิ่ม
คุณภาพ
ผลผลิต
และ
บริการ

บูรณาการ
พันธกิจ
3.1
ปรับปรุง
ระบบ
สวัสดิการ
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักศึกษา
และศิษย์
เก่า

หลักฐาน

3.1.1 ระดับ
ความสาเร็จ
ของระบบ
บริการและ
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักศึกษา
และศิษย์เก่า

(มส.1.6-6-1 ถึง มส. 1.6-6-3)
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

6 ข้อ

6 ข้อ

5คะแนน

บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย
(,)
ปีถัดไป


6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ

บรรลุเป้าหมาย(,)

6 ข้อ

3 ข้อ

3 คะแนน



หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์
โทรศัพท์ : 089-4882081
E-mail : phatchanapha@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / นางสาวอรัญญารัตน์
รายงานผลการดาเนินงาน : ศรีสุพัฒนะกุล
โทรศัพท์ : 063-2498456
E-mail : Aranyarath_nine@hotmail.com

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และ เสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และดาเนินการจัดกิจกรรมครบทุกด้าน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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80
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

ผลดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หลักฐาน

คณะมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ มส. 2.1-1-1 สาเนาหน้าจอ
(Screenshot) เว็บไซต์
บริหารงานวิจัย เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์
งานวิจัยของบุคลากร โดยในปีการศึกษา
https://huso.kpru.ac.t
2558-2559 เป็นต้นมา คณะได้พัฒนาระบบ
h/main/
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของ
คณะฯ ขึ้น เชื่อมต่อกับ URL ของคณะและ
มหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์
https://huso.kpru.ac.th/main/
เชื่อมโยงที่ Link งานด้านวิจัย (มส. 2.1-11)
โดยมีข้อมูลประกอบด้วย

1. E-Research
2. สรุปโครงการวิจัยปีงบประมาณ
ต่างๆ
3. สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
4. คู่มือนักวิจัย
5. คู่มือจรรยาวิชาชีพนักวิจัย
6. สืบค้นข้อมูลงานวิจัย
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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7. แนวปฏิบัติในการขอทุนอุดหนุนวิจัย
ผลงานสร้างสรรค์ เอกสาร ตารา
ของคณะ
8. แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
ของคณะ

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ระบบบริหารงานวิจัยมี
ความคล่ อ งตั ว ยิ่ ง ขึ้ น และสะดวกต่ อ การ
เข้าถึง ข้อมูลสาหรับนักวิจัย หรือบุคลากรที่
ต้องการขอทุนอุดหนุนวิจัย โดยสามารถเข้า
มาดาวน์โ หลดเอกสาร สื บค้ น งานวิ จั ยของ
บุคลากรในคณะฯ ศึกษาแนวปฏิบั ติในการ
เสนอโครงการวิ จั ย ขอทุ น อุ ด หนุ น หรื อ
เอกสารสั ญ ญารั บ ทุ น รวมถึ ง สื บ ข้ อ มู ล
ฐานข้อมูลด้านการตีพิ มพ์ เชื่อมต่อเว็บไซต์
วารสารพิกุล เว็บไซต์ TCI วช. สกอ. เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบภารกิจ
ด้ า นการวิ จั ย ของคณะได้ น าข้ อ มู ล จาก
สารสนเทศดังกล่าว มาวางแผนในการพัฒนา
บุ ค ลากรด้ า นการวิ จั ย และการจั ด สรร
ทุนอุด หนุน วิจัย เช่ น ในปีการศึก ษา 2558
พบว่ า มี 4 สาขาวิ ข าที่ มี ผ ลงานวิ จั ย น้ อ ย
ดั ง นั้ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะฯ จึ ง
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พิจารณาทุนอุดหนุนให้แก่นักวิจัยหน้าใหม่ที่
อยู่ในศาสตร์สาขาดังกล่าวก่อน รวมถึงคณะฯ
ได้ วิ เ คราะห์ ปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไ ข
โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรม KM กิ จ กรรมอบรม
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและส่งเสริมนักวิจัย
หน้าใหม่ เป็นต้น
 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้
-ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
-ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
-สิ่งอานวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ
-กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสิ่ง
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ใน 4 ประเด็น ได้แก่
1. ห้ อ งปฏิ บั ติก ารค้ นคว้ า ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ
และให้ค าปรึ กษา เพื่ อ สนั บสนุน งานวิ จั ย
และอ านวยความสะดวกและรัก ษาความ
ปลอดภัยด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดังนี้
1.1) มีห้องปฏิบัติการด้านวิจัยและศูนย์
ค้ น คว้ า ส าหรั บ เป็ น แหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย
อานวยความสะดวกผู้ใช้บริการด้านงานวิจัย
มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สั ญ ญาณ
เชื่อมต่ออินเตอร์เนตความเร็วสูง และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ
การลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล อาทิ ประกอบด้ ว ย
ห้องวิจัยทางสังคมศาสตร์
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
และศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (มส. 2.1-2-1)
สาหรับห้องปฏิบัติการ
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
ภาษาอังกฤษสาหรับ
บุคลากรทางการศึกษา
และข้าราชการครู
มส. 2.1-2-6 รายงานสรุป
โครงการพัฒนา
นวัตกรรมด้านภูมิ
สารสนเทศเพื่อแก้ไข
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นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยในการ
ทาวิจัย อาทิ การลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
- มีความปลอดภัยด้านการเดินทาง
การใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
- มีประกันการเดินทางสาหรับการ
เดินทางนอกพื้นที่
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และรักษาความ
ปลอดภัยแก่ผู้วิจัย งานวิจัย และผู้มีส่วน
ร่วมในการทาวิจัยนั่นเอง

หลักฐาน
ปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร่วม

2. คณะมี แ หล่ ง ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ส าหรั บ
สนั บ สนุ น การวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์
ประกอบด้วย
2.1) ห้ อ งสมุ ด คณะและห้ อ งสมุ ด
กฎหมาย ภายในประกอบไปด้ ว ยหนั ง สื อ
เอกสาร ตารา งานวิจัย ด้านกฎหมาย ด้าน
สั ง คมศาสตร์ มี ว ารสารวิ ข าการและสื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์ ส าหรั บ สื บ ค้ น นอกจากนี้ ยั ง มี มุ ม
เรี ย น รู้ ภ าษ า อั ง ก ฤษ ( English corner)
สาหรับให้บริการ ประกอบด้วยหนัง สือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และวารสาร ซีดี เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง และเป็นห้องทางานวิจัยได้ (มส.
2.1-2-2)
3. คณะมีห้องปฏิบัติการสาหรับผลิตผล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ
ดนตรี และนาฎศิลป์ ประกอบด้วย
3.1) ห้องปฏิบัติการดนตรี
3.2) ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์
3.3) ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์และซิลค์
สกรีน
3.4) ห้องจัดแสดงนิทรรศการผลงานเชิง
สร้างสรรค์ (มส. 2.1-2-3)
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4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรื อ
งานสร้างสรรค์
ในปีการศึกษา 2559 คณะได้จัดกิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฎิบัติการ การ
เสวนาทางวิชาการ นิทรรศการ และกิจกรรม
การแสดงระดับชาติและนานาชาติ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นอาคันตุกะ หรือเป็น
วิทยากรพิเศษ ดังนี้
4.1) การสั ม มนาทางวิ ช าการ หั ว ข้ อ
“สวัสดิการและเศรษฐกิจชุมชนท้งถิ่นเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและความยากจน ในบริบ ท
ของอาเซียน” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สัง คมศาสตร์แ ละโปรแกรมวิช าการพัฒ นา
สังคม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 โดยได้รับ
เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
ประกอบด้วย
- ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
- รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
- นักวิชาการท้องถิ่น
- ดร.วิทยา คามุณี (ผู้ดาเนินรายการ)
มส. 2.1-2-4
4.2) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยด้าน
ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางการศึกษา
หัวข้อ “Classroom-Based Research for
English Teachers” จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และโปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 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 เมื่อวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560
โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและมีวิทยากร ประกอบด้วย
- ผศ.วัลลภ ทองอ่อน
- อ.สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
และอาจารย์โปรแกรมวิชา
ภูมิสารสนเทศ
(มส. 2.1-2-6)
 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็ น คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ไ ด้ มส. 2.1-3-1 สรุปรายชื่อผู้
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ได้รับงบวิจัยจาก
ให้กับนักวิจัยของคณะ ประจาปีงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ปี
2560 จ านวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 1,549,248 บาท พ.ศ. 2560
ประกอบด้วย 3 แหล่งทุน ดังนี้
มส. 2.1-3-2 ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับจัดสรรงบวิจัยจาก
1. งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.1 ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจา
กาแพงเพชร งบประมาณ
หลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผ่นดิน ปีพ.ศ. 2560
(ภูมิสารสนเทศ) จากผู้วิจัย ประกอบด้วย มส. 2.1-3-3 สรุปรายชื่อผู้
- ผศ.วัลลภ ทองอ่อน
ได้รับงบวิจัย
- อ.สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
กาแพงเพชร จากงบบารุง
- อ.ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
การศึกษา ปีพ.ศ. 2560
- อ.พิรฎา ทองประเสริฐ
มส. 2.1-3-4 ประกาศรายชื่อ
- อ.ภาวิณี ภูจริต
ผู้ได้รับจัดสรรงบวิจัยจาก
- อ.พัตรา คาสีหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2 ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจา
กาแพงเพชร งบบารุง
หลักสูตร สาขามนุษยศาสตร์และ
การศึกษา ปีพ.ศ. 2560
สังคมศาสตร์ จากผู้วิจัย ประกอบด้วย
มส. 2.1-3-5 ประกาศรายชื่อ
- ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย
- อ.ปาริชาติ สายจันดี
จากคณะมนุษยศาสตร์
- ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
และสังคมศาสตร์ งบ
- อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
- ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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- อ.ตรรกพร สุขเกษม
- อ.ธวชินี ลาลิน
- อ.คมสัน นาควังไทร
- ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
2. งบบารุงการศึกษา ประจาปี 2560
2.1 ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจา
หลักสูตร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากผู้วิจัย ประกอบด้วย
- ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
- ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
- อ.โอกาม่า จ่าแกะ
- ดร.รัษฎากร วินิจกุล
3. งบบารุงการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจาปี 2560
3.1 ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจา
หลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ภูมิสารสนเทศ) จากผู้วิจัย ประกอบด้วย
- อ.ภาวิณี ภูจริต
3.1 ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจา
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)

บารุงการศึกษา ปีพ.ศ.
2560

รวมงบวิจัยที่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ทั้งสิ้น 3,066,548 บาท แยกเป็น
-สาขาวิทยาศาสตร์ฯ 1,494,867 บาท
-สาขามนุษยศาสตร์ฯ 1,571,681 บาท
 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สาหรับเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย มส. 2.1-4-1 โครงการพัฒนา
สนับสนุนการเผยแพร่
หรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ การ สมรรถนะนักวิจัย คณะ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตี พิ มพ์ ในวารสารระดั บชาติ และนานาชาติ
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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ในการประชุมวิชาการหรือการ คณะฯ มีโครงการงบประมาณสนับสนุนรายการ มนุษยศาสตร์และ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2560 สังคมศาสตร์ ปี2560
หรือนานาชาติ
คณะฯ ได้ดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
มส. 2.1-4-2 โครงการ
1. ค ณ ะ ฯ ไ ด้ จั ด ท า ค า โ ค ร ง ก า ร ทุนอุดหนุนบุคลากรผลิต
ง บ ปร ะ ม าณ ส า หรั บเ ป็ น ง บ ปร ะ ม า ณ ผลงานวิจัย ผลงาน
สนั บสนุ นการเผยแพร่ผ ลงานวิ จั ยหรื องาน สร้างสรรค์ ปี2560
สร้ า งสรรค์ ใ นการประชุ มวิ ช าการหรื อ การ มส. 2.1-4-3 โครงการพัฒนา
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คุณภาพวารสารพิกุลให้ได้
2. คณะฯ ได้ จั ด ท าระเบี ย บว่ า ด้ ว ย มาตรฐานเพือ่ เข้าสู่
หลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรเงินสนับสนุน ฐานข้อมูล TCI
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุ ม วิ ช าการหรื อ การตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ป ระจ าปี
งบประมาณ 2560 และได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ระเบียบฯ ขึ้น ในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของ สกอ.
3. คณะได้จัดทาประกาศรับข้อเสนอเพื่อ
ขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น ประเภทต่ า งๆ แจ้ ง แก่
คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะทราบ
สาหรับโครงการงบประมาณสาหรับเป็ น
เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2560 ประกอบด้วย
3.1 ทุนอุดหนุนการดาเนินงานวิ จัย/งาน
สร่างสรรค์/นวัตกรรมเป็นเงิน 100,000 บาท
3.2 ทุ น อุ ด หนุ น ผลงานที่ ไ ด้ รั บ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย/นวัตกรรม /งาน
สร้ า งสรรค์ / บทความวิ ช าการ/ การจด
สิ ท ธิ บั ต รหรื อ อนุ สิ ท ธิ บั ต รงานวิ จั ย งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม จานวน 15,000 บาท
โดยแยกออกเป็น
- ทุนอุดหนุ นผลงานที่ไ ด้รับการตีพิม พ์
เผยแพร่ หรื อ ได้ รั บ การจดสิ ท ธิ บั ต ร/อนุ
สิทธิบัตร
- ทุนอุดหนุนการนาเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติ
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ทั้ ง นี้ คณาจาร ย์ ที่ ต้ อ งก าร ขอ ง บ
สนับสนุนการเดินทาง ค่าลงทะเบียน สาหรับ
ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น ส า ม า ร ถ ข อ รั บ
งบประมาณเพิ่มเติมได้จากงบพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ หรื องบประมาณสนับ สนุ นจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ
3.3 ทุ น อุ ด หนุ น การเขี ย นบทความ
วิ ช าการของคณะ (วารสารพิ กุ ล ) จ านวน
8,000 บาท ประกอบด้วย
- ทุ น สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในคณะฯ
ส าหรั บ การเขี ย นบทความ เรื่ อ งละ 1,000
บาท
4. เมื่ อ คณะฯ ได้ ป ระกาศเกณฑ์ ก าร
ขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น ดั ง กล่ า วแล้ ว ผู้ ข อรั บ ทุ น
สามารถขอรับทุนอุดหนุนได้ โดยดาเนินการ
ดังนี้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนรับทราบระเบียบและ
เกณฑ์การขอทุนที่ออกโดยคณะฯ
- ผู้ขอรับทุนอุดหนุน นาหลักฐานต่างๆ
มายื่นประกอบการเบิกเงินทุนอุดหนุน อาทิ
ผลงานการตี พิ ม พ์ ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ มี ชื่ อ ผู้
ขอรับทุนอยู่ในวารสาร หนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์ ใบเสร็จค่าลงทะเบียนการเข้าร่วม
ประชุม วิชาการ หรื อใบประกาศนี ยบัตรที่
รับรองว่าได้นาเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่
จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก
5. คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูล
สาหรับการเผยแพร่ฯ และตีพิมพ์รวมถึงการ
ประชุม วิชาการนานาชาติ อย่างสม่ าเสมอ
โดยคณะฯ ได้ดาเนินการดังนี้
- ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความแจ้ ง ประธาน
โปรแกรมวิชา ในกรณีเป็นหน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

89
มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

- คณะฯ ทาหนังสือเวียนแจ้งประธาน
โปรแก รมวิ ช า ใน กรณี เ ป็ น หน่ ว ยงาน
ภายนอก
- คณะฯ ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสาร
เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์
และFacebook ของคณะฯ ให้ ค ณาจารย์
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
6. คณะฯ ได้สนับสนุนบุคลากรให้ไ ด้รับ
การอบรมการพัฒ นาศั กยภาพส าหรั บการ
เขียนบทความ อาทิ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ กั บ สถาบั น วิ จั ย
และพัฒ นา รวมถึง ส่ง เสริมให้บุคลากรเข้ า
ร่วมงานประชุมวิชาการ เพื่อศึกษาดูงานโดย
เบื้องต้น โดยคณะมีง บพั ฒนาบุ คลากร ใน
การศึ ก ษาดู ง านและเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
วิชาการ คนละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท
(มส. 2.1-4-1, มส. 2.1-4-2, มส. 2.1-4-3)
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และกาลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น

ในปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินโครงการเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญกาลังใจ และสนับสนุนอาจารย์ในการ
พัฒนางานวิจัย ดังนี้
1. จั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ
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
ปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะฯ ได้ จั ด ท าแผน
บริหารความเสี่ยงเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัยและผลักดันนักวิจัยหน้าใหม่ให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัยและเขียนบทความวิชาการ/
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (มส. 2.1-5-1)
2. โครงการการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย (Research Knowledge
management, KM) เพื่อหาแนวทางในการ

มส. 2.1-5-1 แผนบริหาร
ความเสี่ยง 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 ประกาศชื่อผู้
ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ประจาปีงบประมาณ
2560
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พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยของคณะฯ โดยในปี มส. 2.1-5-6 บันทึกส่ง
การศึกษา 2559 คณะฯ ได้มีกิจกรรม
รายชื่อนักวิจัยดีเด่นของ
แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจัดทาแผนการจัดการ
คณะฯประจาปีการศึกษา
ความรู้ใน 2 ประเด็น ได้แก่ เรื่อง “การ
2559เพือ่ เสนอต่อ
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย” และ “การจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เรียนการสอนโดยการบูรณาการกับพันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อื่น” (มส. 2.1-5-2)
กาแพงเพชร
3. ส่ ง เสริ ม ให้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการ
ฝึกอบรม สัมมนา กับหน่ วยงานต่ างๆ เพื่ อ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละครั้งที่มีการจัดอบรม
สัมมนาด้านวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ
ดังนี้
- สาหรับการจัดอบรม สัมมนา โดย
คณะฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือหน่วยงาน
อื่น คณะฯ จะจัดทาบันทึกข้อความแจ้งหรือ
หนังสือเวียนแจ้งขอให้ ประธานโปรแกรมวิชา
จั ด ส่ ง รายชื่ อ อาจารย์ ใ นโปรแกรมเข้ า ร่ ว ม
อบรม
- คณะประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วการ
อบรม สัมมนาผ่านสื่อมีเดีย อาทิ เว็บไซต์คณะ
Facebook คณะ ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทางที่ ส ะดวก
และรวดเร็วที่อาจารย์ส่วนใหญ่จะได้รับทราบ
ข่ า วสารและข้ อ มู ล พร้ อ มทั้ ง จะแนบไฟล์
เอกสารและติ ด ป้ า ยเว็ บ ไซต์ ผู้ จั ด อบรม
สัมมนาสาหรับเชื่อมโยงได้ง่ายยิ่งขึ้น
(มส. 2.1-5-3)
4. ด้านการสร้างขวัญกาลังใจละการยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัย คณะฯ ดาเนินงาน
ดังนี้
- คณะสร้างแรงจูงใจโดยให้การยก
ย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย ร ติ โ ดยพิ จ าร ณาจั ด สร ร
ทุ น อุ ด หนุ น ให้ กั บ คณาจารย์ ที่ มี ผ ลงาน
วิ ช า ก าร ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แพ ร่ ใ น
วารสารวิชาการที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ กพ.อ. รับรอง
รวมถึ ง วารสารสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
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วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (มส. 2.15-4)
- คณะฯ จะพิ จารณาจั ดสรรทุ น
วิจัยของคณะฯ ให้กับนั กวิจัย หน้าใหม่หรื อ
บุคลากรยัง ไม่เคยดาเนินงานวิจัยก่อน เพื่อ
เป็นการสนับสนุนและให้ กาลั ง ใจในการท า
วิจัย สาหรับในปีงบประมาณ 2559 มีนักวิจัย
หน้า ใหม่ ที่ไ ด้ รับทุ นอุด หนุน วิจัย ของคณะฯ
ได้แก่ อาจารย์นันทนัช ตนบุญ อาจารย์ชุติมา
สั ง วริ น ทะ โปรแกรมวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
อาจารย์มุทิตา นาคเมือง โปรแกรมวิชาดนตรี
และอาจารย์ ภ าวิ ณี ภู จ ริ ต โปรแกรมวิ ช า
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (มส. 2.1-5-5)
- คณะฯ ทาการคัดเลือกบุคลากร
ของคณะเพื่อเสนอให้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2559
ในงานนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 13
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 โดยอาจารย์ที่
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ ดร.รัษฎากร
วิ นิ จ กุ ล อาจารย์ ป ระจ าโปรแกรมวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ รวมถึงเมื่อมีการประกาศ
ให้ ร างวั ล ยกย่ อ งนั ก วิ จั ย คณะฯ ก็ จ ะ
ดาเนินงานประสานงานและพิจารณานักวิจัย
ในคณะฯ ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
ผลงานวิ จัย เป็น ประโยชน์ ต่อชุ มชนท้อ งถิ่ น
และท าการจั ด ส่ ง รายชื่ อ เพื่ อ เข้ า รั บ การ
คัดเลือก อาทิ การยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย
ดีเด่นที่จัดขึ้นโดย สกอ. (มส. 2.1-5-6)
สาหรับการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น
คณะฯ ได้ทาการคัดเลือก โดยคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของคณะฯ
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
ในปี ง บประมาณ 2558 ที่ ผ่ า นมาคณะ มส.2.1-6.1
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีระบบและ
- คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง
หรือสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
กลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
คณะกรรมการส่งเสริม
ประโยชน์และดาเนินการตาม งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
การดาเนินงานด้าน
ระบบที่กาหนด
ทรัพย์สินทางปัญญา
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และด าเนิ น การตามระบบที่ ก าหนด โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ด้ า นการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องงานวิ จั ย
หรือสร้างสรรค์
การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ คณะได้มีส่วนร่วมกับสถาบันวิจัย
โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน
รอดกาเหนิด และอาจารย์ ปาริชาติ สายจันดี
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ตามคาสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่
2075/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการ
ดาเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (มส. 2.16.1)
1. คณะร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย ฯ ในการ
จัด การประชุม เพื่ อน าผลงานเข้า จดข้อ มู ล
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2. คณะร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย ฯ ในการ
ตรวจร่ างค าขอแจ้ ง จดข้อ มู ล ลิ ข สิท ธิ์ ของ
คณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
3. ในระดับคณะฯ ดาเนินการตามระบบ
และกลไกของมหาวิ ท ยาลัย ฯ และช่ วยใน
เรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยดังนี้
- 1. คณะฯ สารวจรายชื่อผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของนักวิจัยที่มีโอกาสและ
ต้องการให้มีการคุ้มครองสิทธิ์
- 2. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ
ร่ ว มกั น พิ จ ารณาผลงานวิ จั ย และผลงาน
สร้างสรรค์ เพื่อ ท าบันทึ กข้อความเสนอชื่ อ
นักวิจัยและผลงาน พร้อมเอกสาร หลักฐาน
ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ช่ ว ยด าเนิ น การพิ จ ารณาและให้ ก าร
คุ้มครองสิทธิ์
3. หลังจากสถาบันวิจัยฯ พิจารณา คณะฯ
ดาเนินการด้า นประสานงานให้นักวิจัยของ
คณะฯ ต่อไป

หลักฐาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร ที่
2075/2558 ลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2558
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การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,)
5 คะแนน

เป้าหมาย
ปีถัดไป



6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ

บรรลุเป้าหมาย(,)

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : ผู้กากับดูแล
ดร.วิชุรา วินัยธรรม
ตัวบ่งชี้ :
โทรศัพท์ : 062-6945432
E-mail : similan77@gmail.com

อ.อิสสราพร อ่อนบุญ
ผู้จัดเก็บรวบรวม
อ.นันทนัช ตนบุญ
ข้อมูล /รายงานผล
การดาเนินงาน:
โทรศัพท์ : 099-3721798
E-mail : IS-MK@hotmail.com

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะฯ ได้รับงบประมาณจัดสรรในการสนับสนุนการทาวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี รวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดาเนินการจัดสรรและคัดเลือกข้อเสนอ
งานวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร อย่างเพียงพอให้คณาจารย์ได้ดาเนินงาน
วิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานงานสร้างสรรค์
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
นั ก วิ จั ย หน้ า ใหม่ ข องคณะยั ง มี น้ อ ย และยั ง ไม่ มี ผ ลงานวิ ช าการและผลงานวิ จั ย ออกมาให้ เ ห็ น
เท่าที่ควร คณะฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยการให้ทุดอุดหนุนนักวิจัยหน้าใหม่ก่อน และมีโครงการ
จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนข้อเสนองานวิจัยและการ
เขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)
คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย และทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานให้กับคณาจารย์
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี รวมถึงมีวารสารวิชาการของคณะฯ เป็นเวทีและช่องทางหนึ่งเปิดโอกาสให้
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่และต่อยอดใช้เป็นผลงานทาง
วิชาการสาหรับขอตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ที่
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.2
ชนิดของ
ปัจจัยนาเข้า
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การ โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์
ประเมิน ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5
ผลการดาเนินงาน
โดยคานวณตามสูตร ได้ดังนี้
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย (ไม่นับรวมวิจัย อบต.)
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ)

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ จากภายในและภายนอก
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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X5

95
คิดจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ (แยกตามกลุ่มสาขาวิชา) ดังนี้
รายละเอียดการคานวณ ดังตาราง
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

คะแนน =

กลุ่มสาขาวิชา
=

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1,523,253
7

= 217,607.57 บาท

=

217,607.57
60,000

x5

= 17.80 คะแนน
= 5 คะแนน

2. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

=

1,628,445
70.50

= 23,098.65 บาท

คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5 คะแนน

=

23,098.65
25,000

x5

= 4.62 คะแนน
= 9.62/2
= 4.81 คะแนน

หลักฐาน
มส. 2.2-0-1 ตารางสรุปจานวนเงินที่สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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96

ที่

ตารางรายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจาปีประมาณ พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง
งบประมาณ
แหล่งทุ่น
จานวนผลงาน/ชื่อ
เจ้าของผลงาน

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายนอก
1 อ.ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
เครื่องมือวัดความสุขส่วนบุคคลใน
หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดกาแพงแพชร
2

ผศ.วัลลภ ทองอ่อน

3

อ.ฤทธิรงค์ เกาฎีระ

ทุนภายใน
1 อ.ภาวิณี ภูจริต

2

3

อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
อ.สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
อ.พิรฎา ทองประเสริฐ
ผศ.วัลลภ ทองอ่อน
อ.ภาวินี ภูจริต
อ.สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
อ.พิรฎา ทองประเสิรฐ
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา

การเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังโดยการ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย สื่อสาร
ชุมชนและการประยุกต์ใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศในจังหวัดกาแพงเพชร.
โครงการสารวจเกษตรกรและพัฒนา
เครือข่ายพัรมิตรในเขตภาคเหนือ โซน 3
(นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี)
รวม
“การสกัดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ภายใต้
การวิเคราะห์เชิงจุดภาพ อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร”
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านปราชญ์
ชาวบ้านอีสานและล้านนา จังหวัด
กาแพงเพชร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
เรียนรู้ความหลากหลายของผักพื้นบ้าน
ภาคเหนือและภาคอีสาน ในชุมชนย้าย
ถิ่นถาวรจากอีสานและล้านนามายัง
จังหวัดกาแพงเพชร

130,000

สานักงานสร้างเสริม
สุขภาพแห่งชาติ
(สสส.)
สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

750,000

46,130

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
926,130
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

20,000

51,800

38,850
(ทุน 51,800)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

97
ที่

จานวนผลงาน/ชื่อ
เจ้าของผลงาน

เรื่อง

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนภายใน
4 อ.พิรฎา ทองประเสิรฐ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้
อ.สุภาสพงษ์ รู้ทานอง ประชาคมอาเชียนสาหรับครูอาจารย์
อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์ ระดับมัธยมศึกษาด้วยเทคโนโลยีภูมิ
อ.ภาวินี ภูจริต
สารสนเทศ ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
และพิจิตร
อ.พัตรา คาสีหา
5

อ.สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
ผศ.วัลลภ ทองอ่อน

6

นายฤทธิรงค์ เกาฏีระ

สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อบริหารจัดการน้า
ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าปิง
จังหวัดกาแพงเพชร
ความพร้อมของชุมชนต่อการรองรับการ
ท่องเที่ยวบ้านวุ้งกะสัง (งานวิจัยร่วม)
รวม

งบประมาณ

แหล่งทุ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

66,567
(ทุน 79,880)

391,520

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

28,386

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
597,123
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98
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนภายนอก)
ที่ จานวนผลงาน/ชื่อเจ้าของ
เรื่อง
ผลงาน
1 1.อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
ความขัดแย้งในการสร้างความชอบธรรม
ในการเข้าถึงที่ดินในกระแสการ
เคลื่อนไหวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กรณีศึกษาจังหวัดตาก เชียงราย และ
ตราด
2 อ.โอกามา จ่าแกะ และคณะ การถอดบทเรียนโครงการจัดทา
มาตรฐานส้วมสาธารณะ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองหลวง อาเภอลาน
กระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
3 อ.โอกามา จ่าแกะ
กระบวนการเป็นผู้นาแบบเป็นทางการ
และมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของ
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา กรณีศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อ.คลองลาน
จ.กาแพงเพชร
4 อ.ตรรกพร สุขเกษม
เครื่องมือวัดความสุขส่วนบุคคลในสถาน
ประกอบการจังหวัดอุทัยธานี
5

อ.ธวชินี ลาลิน
อ.วนัสนันท์ นุชนาท
อ.ฤทธิรงค์ เกาฎีระ

งบประมาณ

แหล่งทุ่น

200,000

Exploring
Transformation in
Myanmar and
Cambodia

20,000

สถาบันพระปกเกล้า

80,000

สถาบันพระปกเกล้า

130,000

สานักงานสร้างเสริม
สุขภาพแห่งชาติ
(สสส.)
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการสารวจเกษตรกรและพัฒนา
92,260
เครือข่ายพัรมิตรในเขตภาคเหนือ โซน 3
(นครสวรรค์ กาแพงเพชร พิจิตร
(ทุน 138,390
อุทัยธานี)
รวม
522,260
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99
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนภายใน)
ที่ จานวนผลงาน/ชื่อเจ้าของ
เรื่อง
งบประมาณ
ผลงาน
1 อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การศึกษาประสบการณ์ความรุนแรงต่อ
18,000
ตัวตนและอัตลักษณ์ของแรงงานข้าม
ชาติชาวไทยใหญ่ในเมืองกาแพงเพชร
2 อ.อิสสราพร อ่อนบุญ และ
กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคม
20,000
คณะ
และแรงงานไทใหญ่ จังหวัดกาแพงเพชร
3 อ.อิสสราพร อ่อนบุญ และ
สังคมผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่
80,000
คณะ
การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพ ระยะยาว
4 อ.โอกามา จ่าแกะ และคณะ สืบสานประเพณีปีใหม่เพื่อส่งเสริมการ
100,000
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร
5 อ.โอกามา จ่าแกะ และคณะ การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหาร
20,000
ตลาดย้อนยุดนครชุมสู่ความยั่งยืน
6 อ.โอกามา จ่าแกะ และคณะ การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ภูมิ
65,000
ปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรม
เครื่องประดับงานชาวเขา ตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริบ้านเล็กใน
ป่าใหญ่ อาเภอคลองลาน จังหวัด
กาแพงเพชร
7 ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
โครงการพัฒนาตาบลต้นแบบด้านการ
130,000
จัดการตนเองผ่านการจัดทาธรรมนูญ
ตาบล ตาบลหนองหลวง อาเภอลาน
กระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
8 ดร.วิทยา คามุณี
ทุนทางสังคมการเพิ่มพลังให้ผู้หญิงเพื่อ
300,000
ลดความเหลื่อมล้าทางเพศและความ
ยากจน
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แหล่งทุ่น
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

100
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนภายใน)
ที่ จานวนผลงาน/ชื่อเจ้าของ
เรื่อง
งบประมาณ
แหล่งทุ่น
ผลงาน
9
อ.นันทนัช ตนบุญ
“แนวโน้มการพัฒนาการจัดการเรียนการ
20,000
คณะมนุษยศาสตร์
สอนในห้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้าง
และสังคมศาสตร์
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21”
10
อ.มุทิตา นาคเมือง
“กระบวนการฝึกซ้อมเทคนิคเทรโมโล
20,000
คณะมนุษยศาสตร์
สาหรับเครื่องดนตรีกีตาร์คลาสสิค
และสังคมศาสตร์
กรณีศึกษา : นักศึกษาเครื่องเอกกีตาร์
คลาสสิค ระดับปริญญาตรี สาขาดนตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร”
11
อ.ดร.รัษฎากร วินิจกุล “การเปลี่ยนแปลงองค์กร : กรณีศึกษา
20,000
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ”
12
อ.ชุติมา สังวรินทะ
“ศึกษาปัญหาและกลวิธีการอ่านของ
20,000
คณะมนุษยศาสตร์
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษผ่าน
และสังคมศาสตร์
สื่อที่เป็นของจริง ”
13 อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์ “คว ามต้ อ ง ก าร ศึ ก ษาขอ ง นั ก เรี ย น
20,000
คณะมนุษยศาสตร์
มั ธ ยมศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ต่ อ การ
และสังคมศาสตร์
ต้องการเลือกเรียน คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
14 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์ การวิเคราะห์ความผิดพลาดทางไวยากรณ์
11,000
มหาวิทยาลัยราช
ในการเขียนเรียงความของนักศึกษาเอก
ภัฏกาแพงเพชร
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
สภาพปัญหาการสื่อสารชื่อสถานที่สาคัญ
35,000
มหาวิทยาลัยราช
15 ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
และระดับความเข้าใจของนักท่องเที่ยว
ภัฏกาแพงเพชร
ต่างชาติต่อระบบการถ่ายโยงภาษาไทย
ตามแบบโรมัน
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101
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนภายใน)
ที่ จานวนผลงาน/ชื่อเจ้าของ
เรื่อง
ผลงาน
การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรม
16 ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ผศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงบ้าน
อ.ถิรวิทย์ ไพรมหานิยม
พะเด๊ะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุน
17 ดร.เสริมศักดิ์
กิตติปาลวรรธก์
หมู่บ้านในเขตอาเภอเมืองกาแพงเพชร
แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการเสพย์
18 ผศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
สารเสพติดบนฐานจารีตแบบมีส่วนร่วม
อ.เกรียงไกร กันตีมูล
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ อาเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
19 รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ การพัฒนาชุดฝึกอบรมสมรรถนะการ
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ บริหารจัดการกลุ่มของคณะกรรมการ
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทน์อินทร์ ชมรมผู้สูงอายุ
ผศ.ดร.พธูราไพ ประภัสสร
ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
อ.พลอยนัชชา
เดชะเศรษฐศิริ
นางอัจฉรพรรณ เทพมณี
นางสาวสุมาลี แสงแก้ว
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้
20 อ.พิรฎา ทองประเสิรฐ
อ.สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
ประชาคมอาเชียนสาหรับครูอาจารย์
อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
ระดับมัธยมศึกษาด้วยเทคโนโลยีภูมิ
อ.ภาวินี ภูจริต
สารสนเทศ ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
และพิจิตร
อ.พัตรา คาสีหา
21 1.นางสาวตรรกพร สุขเกษม ความพร้อมของชุมชนต่อการรองรับการ
2.นางธวชินี ลาลิน
ท่องเที่ยวบ้านวุ้งกะสัง (งานวิจัยร่วม)
รวม

งบประมาณ

แหล่งทุ่น

(65,000/3)
21,666

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร

66,800

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร

(62,462/3)
20,820

มหาวิทยาลัยราช
ดร.ปรียานุช ภัฏกาแพงเพชร
47,822
(ทุน
478,220)

มหาวิทยาลัยราช
13,313
(ทุน79,880) ภัฏกาแพงเพชร

56774
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ภัฏกาแพงเพชร
1,106,195
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จานวนเงิน

ภายใน

ภายนอก

รวมจานวนงบประมาณทั้งสิ้น

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

จานวนงบประมาณภายในและภายนอก ทั้งสิ้น

3,151,708

การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 60,000 บาท

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

บรรลุเป้าหมาย
(,)

เป้าหมาย
ปีถัดไป

5 คะแนน



1. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
60,000 บาท

3.66 คะแนน



2. มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
25,000 บาท

5+3.66/2 =8.66/2
4.33 คะแนน



204,105.29 บาท/คน

2. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 25,000 บาท 18,277.32 บาท/คน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 60,000 บาท
2. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 25,000 บาท

คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย(,)

5 คะแนน



4.62 คะแนน



5+4.62/2 =9.62/2
4.81 คะแนน



217,607.57 บาท/คน
23,098.65 บาท/คน

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : -
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ผู้กากับดูแล
ตัวบ่งชี้ :

ดร.พิษณุ
บุญนิยม

โทรศัพท์ : 081-7809692
E-mail : b_phitsanu@outlook.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการดาเนินงาน:

ดร.พิษณุ บุญนิยม
อ.สุทธีรา คาบุญเรือง
อ.อิสราพร อ่อนบุญ
อาจารย์ปาริชาติ สายจันดี

โทรศัพท์ : 099-3721798
E-mail : IS-MK@hotmail.com

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ้าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
ผลการดาเนินงาน
1. ค้านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้า และนักวิจัย
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย
X 100

จ้านวนอาจารย์ประจ้าและนักวิจัยทังหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย

X5

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัยที่ก้าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

รายละเอียดการคานวณ ดังตาราง
ร้อยละ =

คะแนน =

กลุ่มสาขาวิชา
1. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

=

1.8
7

x100

= 25.71
2. มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

=

7.40
78.50

= 9.43
คะแนนเฉลี่ย เต็ม
5 คะแนน

=

25.71
30

x5

= 4.29 คะแนน
x100

=

9.43
20

x5

= 2.36 คะแนน
= 6.65/2
= 3.33 คะแนน

หลักฐาน จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 85.50 คน
มส.2.3-0-1 ตารางสรุปจ้านวนการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการของคณาจารย์คณะมนุษย์ฯ ประจ้าปี พ.ศ.2559 ดังนี
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สรุปจานวนการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ
ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2560
จ้านวนผลงาน/ชื่อเจ้าของ
ผลงาน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. อ.วัลลภ ทองอ่อน

2. อ.สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง
3. อ.สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง

4.อ.สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง

เรื่อง

วารสาร

ค่าน้าหนัก

การเพิ่มผลผลิตมันส้าปะหลังโดยการ
สังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย สื่อสาร
ชุมชนและการประยุกต์ใช้ระบบภูมิ
สารสนเทศในจังหวัดก้าแพงเพชร.
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
สนับสนุนการด้าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดก้าแพงเพชร
การศึกษารูปแบบ การกระจายตัว และ
ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพื่อสร้างแนว
ทางการจัดการไฟในพืนที่เกษตร กรรม
โดยใช้ภูมิสารสนเทศ
การวิเคราะห์บริบทเชิงพืนที่ของพืนที่น้า
ท่วมและน้าท่วมซ้า ลุ่มน้าคลองสวนหมาก
จังหวัดก้าแพงเพชร

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

0.80

วารสารพิกุล 14 (1), 105-140. 2559.

0.40

วารสารพิกุล 14 (2), 47-70.
2559.

0.40

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก้าแพงเพชร ครังที่ 3 (21-22 ธันวาคม
พ.ศ. 2559)

0.20

รวมค่าน้าหนัก

1.80

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ

Project based Learning, English
Speaking Motivation, and English
Speaking Skill

2. อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ

การทอเสื่อกกกับ “ทุน” ของชุมชนบาง
สระเก้าในจังหวัดจันทบุรี

3. อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ

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

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
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (กันยายนธันวาคม 2559)

0.40

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

0.40

0.80

106
จ้านวนผลงาน/ชื่อเจ้าของ
ผลงาน
4. อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ

เรื่อง

วารสาร

ค่าน้าหนัก

ปัจจัยทางวัฒนธรรมต่อการอพยพย้ายถิ่น รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ของแรงงาน
ระดับชาติครังที่ 3/ 22 ธันวาคม 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎก้าแพงเพชร

0.20

5.อ.อิสสราพร อ่อนบุญและ
คณะ

“ทุน” ของผู้ผลิตพระเครื่องในเมือง
ก้าแพงเพชร

0.20

6.อ.อิสสราพร อ่อนบุญ

หน้าที่ทางสังคมของ “พระเครื่อง” :
กรณีศึกษาจังหวัดก้าแพงเพชร

7.อ.อิสสราพร อ่อนบุญ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครังที่3 วันที่22 ธันวาคม
2559 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครังที่3 วันที่22 ธันวาคม
2559 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2559)

การสร้างระบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุสู่การจัดสวัสดิการสังคมใน
ประชาคมอาเซียน
8.อ.ธวชินี ลาลินและคณะ
ผู้หญิงสูงวัยกับ “อาหารโบราณ” ในตลาด รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ย้อนยุคนครชุม จังหวัดก้าแพงเพชร
ระดับชาติครังที่ 3/ 22 ธันวาคม 2559
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฎก้าแพงเพชร
9.อ.ดร.รัษฎากร วินิจกุล
“เศรษฐศาสตร์การเมือง: การพัฒนา
รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการ
ระดับชาติครังที่ 3/ 22 ธ.ค. 59/
นโยบายสาธารณะเชิงบูรณาการ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎก้าแพงเพชร
10. ปัทมาวดี ไฮด์ซีค,
แนวทางพัฒนาการบริหารเวลาของ
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และ
อ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
ผู้บริหารเทศบาลในจังหวัดก้าแพงเพชร
สังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม- ธันวาคม 2559
11.อ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
รูปแบบการน้าแผนชุมชนสู่แผนพัฒนา
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่
สามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
11 ฉบับที่ 31 มกราคม – เมษายน 2559
จังหวัดก้าแพงเพชร
12.อ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ การเปลี่ยนผ่านระบบการสื่อสารทีส่ ะท้อน วารสารพิกุล ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม –
แนวคิดนโยบายสาธารณะของรัฐ
มิถุนายน 2559
13. รศ.มัย ตะติยะ
ทัศนศึกษาดูงานไซ่ง่อน อารยะธรรม
วารสารพิกุล ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –
ความแตกต่างเวียดนาม
ธันวาคม 2559
14. รศ.อรุณลักษณ์
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส้านัก รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
รัตนพันธุ์
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร.
ก้าแพงเพชร ครังที่ 3 (ฉบับที่ 2). (หน้า
198-206). ก้าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร.

0.20

0.60

0.20

0.20

0.40
0.80
0.40
0.40
0.20
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จ้านวนผลงาน/ชื่อเจ้าของ
ผลงาน
15. ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล

เรื่อง

วารสาร

ค่าน้าหนัก

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของส้านัก รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร.
ก้าแพงเพชร ครังที่ 3 (ฉบับที่ 2). (หน้า
198-206). ก้าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร.
16. รศ.ดร.ศรัณย์ วงศ์ค้าจันทร์ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติตาม
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
ระเบียบบริหารงานบุคคลขององค์กร
สังคมศาสตร์(สทมส.) ปีที่ 22 ฉบับที่ 3
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.แม่สอด จ.ตาก
กันยายน-ธันวาคม 2559
17. รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ
ยาเสพติดในเยาวชน โดยชุมนในจังหวัด สังคมศาสตร์(สทมส.) ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
ก้าแพงเพชร
มกราคม-เมษายน 2559
18. ดร.รัษฎากร วินิจกุล
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิง
รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา
พัฒนาความคิดทางสังคม
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครังที่ 8
19. อ.อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ
Satisfation toward using SPEEXX
Proceeding of 4th Rajabhat
สิงหรา
Multimedia Computer Program of University National and
Students at Kampheang Phet
International Research and
Rajabhat University
Acsdemic Conference 2016
(RUNIRAC2016)
รวมค่าน้าหนัก
รวมค่าน้าหนักทั้งหมด

0.20

0.80
0.60
0.20
0.20

7.40
1.80+7.40
= 9.20

การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
ตนเอง

บรรลุ
เป้าหมาย
(✓,✕)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 25.71

4.29 คะแนน

✓

1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 30)

สาขาวิชา มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(ร้อยละ 10)

ร้อยละ 9.43

2.36 คะแนน

✓

2. สาขาวิชา มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ
(4.29+2.36)/2
= 3.33

3.33 คะแนน

รวม

✓

เป้าหมาย
ปีถัดไป
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ

บรรลุเป้าหมาย(✓,✕)

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ ร้อยละ 25.71
เทคโนโลยี
(ร้อยละ 30)

4.29 คะแนน

✓

ร้อยละ 9.43

2.36 คะแนน

✓

ร้อยละ
(4.29+2.36)/2
= 3.33

3.33 คะแนน

✓

2. สาขาวิชา มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(ร้อยละ 20)

รวม
หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : ผูก้ ากับดูแล
ตัวบ่งชี้ :

ดร.พิษณุ

บุญนิยม

ผู้จัดเก็บ
ดร.พิษณุ บุญนิยม
รวบรวมข้อมูล อาจารย์ปาริชาติ สายจันดี
/รายงานผลการ
ดาเนินงาน:

โทรศัพท์ : 081-7809692

โทรศัพท์ : 080-6851058

E-mail : b_phitsanu@outlook.com

E-mail :

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

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร ้อยละของผลรวมถ่ว งน้ า หนั ก ของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนั กวิจัยเป็ นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์
แบ่งกลุม
่ ตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุม
่ ข และ ค2
กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยทีก
่ าหนดไว ้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร ้อยละ 30 ขึน
้
ไป
กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยทีก
่ าหนดไว ้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร ้อยละ 30 ขึน
้ ไป
ั
กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงคมศาสตร์
ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยทีก
่ าหนดไว ้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร ้อยละ 20 ขึน
้ ไป
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุม
่ ค1 และ ง
กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยทีก
่ าหนดไว ้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร ้อยละ 60 ขึน
้ ไป
กลุม
่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยทีก
่ าหนดไว ้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร ้อยละ 60 ขึน
้ ไป
ั
กลุม
่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงคมศาสตร์
ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยทีก
่ าหนดไว ้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร ้อยละ 40 ขึน
้ ไป
สูตรการคานวณ
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1. คานวณจานวนเงินสนั บสนุนงานวิจัยหรืองานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนั กวิจัย
ต
า
ม
สู
ต
ร
และนั กวิจัย
ผลรวมถ่วงน้ าหนั กของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นั
ก
วิ
จั
ย
-------------------------------------------------------- x 100
จานวนอาจารย์ประจาและนั กวิจัยทัง้ หมด
2. แปลงค่าร ้อยละทีค
่ านวนได ้ในข ้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนั กของผลงานทางวิชาการของ
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ นั ก วิ จั ย
คะแนนทีไ่ ด ้ = -----------------------------------------------------------------------------x
5
ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนั กของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนั กวิจัยทีก
่ าหนดให ้เป็ นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน

เชิงปริมาณ

ผลการคานวณ

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลรวม
จาก

จานวน
ยืนยัน

หลักสูตร

ของคณะ

จำนวนอำจำรย์ประจำทีป่ ฏิบตั งิ ำนจริง (ไม่นับรวมผูล้ ำศึกษำต่อ)

77.5

77.5

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

7.0

7.0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

-

-

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

70.5

70.5

จำนวนนักวิจยั ประจำทีป่ ฏิบตั งิ ำนจริง (ไม่นับรวมผูล้ ำศึกษำต่อ)

77.5

77.5

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

7.0

7.0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

-

-

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

70.5

70.5
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จำนวนอำจำรย์ประจำทีล่ ำศึกษำต่อ

8.0

8.0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

-

-

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

-

-

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

8.0

8.0

จำนวนนักวิจยั ประจำทีล่ ำศึกษำต่อ

8.0

8.0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

-

-

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

-

-

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

8.0

8.0

บทควำมวิจยั หรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี มิ พ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ

0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

บทควำมวิจยั หรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี มิ พ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือ
ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติทไี่ ม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน

0

นำเสนอสภำสถำบันอนุมตั แิ ละจัดทำเป็ นประกำศให้ทรำบเป็ นกำรทัวไป
่ และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วนั ทีอ่ อกประกำศ
---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

ผลงำนทีไ่ ด้รบั กำรจดอนุ สทิ ธิบตั ร

0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0
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---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

บทควำมวิจยั หรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี มิ พ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรทีป่ รำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

บทควำมวิจยั หรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี มิ พ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติทไี่ ม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
สำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุ มตั แิ ละจัดทำเป็ นประกำศให้

0

ทรำบเป็ นกำรทัวไป
่ และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วนั ทีอ่ อกประกำศ (ซึง่ ไม่อยู่ใน Beall’s
list) หรือตีพมิ พ์ในวำรสำรวิชำกำรทีป่ รำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

บทควำมวิจยั หรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทตี่ พี มิ พ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติทปี่ รำกฏในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร 0
ทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

ผลงำนได้รบั กำรจดสิทธิบตั ร

0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

ผลงำนวิชำกำรรับใช้สงั คมทีไ่ ด้รบั กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่ งทำงวิชำกำรแล้ว

0
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---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

ผลงำนวิจยั ทีห่ น่ วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร

0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

ผลงำนค้นพบพันธุ์พชื พันธุ์สตั ว์ ทีค่ น้ พบใหม่และได้รบั กำรจดทะเบียน

0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีไ่ ด้รบั กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่ งทำงวิชำกำรแล้ว

0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินตำแหน่ งทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้นำมำขอรับ
0
กำรประเมินตำแหน่ งทำงวิชำกำร
---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

งำนสร้ำงสรรค์ทมี่ กี ำรเผยแพร่ส่สู ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ online

0

114
---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

งำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รบั กำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน

0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

งำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รบั กำรเผยแพร่ในระดับชำติ

0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

งำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รบั กำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

งำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รบั กำรเผยแพร่ในระดับภูมภิ ำคอำเซียน

0

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00

---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0

งำนสร้ำงสรรค์ทไี่ ด้รบั กำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ

0

---กลุม่ สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

0.00
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---กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

0

---กลุ่มสำขำวิชำมนุ ษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

0
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
 1 จัดทาแผนการบริการ
วิชาการประจาปีที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและกาหนดตัว
บ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6ข้อ

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี
กระบวนการจั ด ท าแผนการบริ ก ารวิ ช าการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ ง ใช้ ด้ เ นิ น
โครงการริ ก ารวิ ช าการในปี ก ารศึ ก ษา 2559
ดังต่อไปนี้
1. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ก ารวิ ช าการ
ประจาปีการศึกษา 2559 (มส.3.1-1-1)
2. สารวจความต้องการการรับบริการทาง
วิชาการ โดยส านั กบริก ารวิช าการและจั ดหา
รายได้ เป็ น ผู้ ส ารวจจากบุ ค ลากรในพื้ น ที่
เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหลวง ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
ทางอบต.หนองหลวง ต้องการให้คณะดาเนิน
โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับความรู้ด้านธรร
มาภิบาลสารวจความต้องการการรับบริการทาง
วิชาการ สาหรับในปีง บประมาณ พ.ศ. 2560
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหลวง ทาง
อบต.หนองหลวง ต้ อ งการให้ ค ณะด าเนิ น
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. นาผลการสารวจที่ไ ด้มาวางแผนในการ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่เป้าหมาย
4. จัดท าแผนการบริการวิช าการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ด าเนิ น การปี
การศึ ก ษา 2559) โดยก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ วั ด

มส.3.1-1-1 คาสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่
049/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ ประจาปี
การศึกษา 2559
มส.3.1-1-2 รายงานการ
ประชุมสรุปความ
ต้องการรับบริการ
วิชาการ โดยสานัก
บริการวิชาการและ
จัดหารายได้
มส.3.1-1-3แผนบริการ
วิชาการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
(ปีการศึกษา 2559)
มส.3.1-1-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่
7/2559 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2559

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่จะดาเนินการในปีการศึกษา
2559 (มส.3.1-1-3)
5. น าเสนอแผนบริ ก ารวิ ช าการประจ าปี
งบประ มาณ พ.ศ. 2560 (ด าเนิ น ก าร ปี
การศึกษา 2559) แก่กรรมการประจาคณะใน
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(มส.3.1-1-4)
 2 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดทา
แผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม

ใน ก าร ด า เนิ น โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ชา ก า ร มส.3.1-2-1แผนปฏิบัติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดทา งาน/โครงการบริการ
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดย วิชาการ
ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน/โครงการบริการวิชาการ มส.3.1-2-2 แผนบริการ
และแผนบริก ารวิ ชาการประจาปีง บประมาณ วิชาการประจาปี
พ.ศ. 2560 (ดาเนินการปีการศึกษา 2559) ว่า งบประมาณ พ.ศ.
โครงการที่ดาเนินการนั้นจะนาไปใช้ประโยชน์ต่อ 2560 (ปีการศึกษา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคมได้อย่างไรบ้าง (มส. 2559) (เอกสาร
3.1-2-1 มส.3.1-2-2 และ มส.3.1-2-3)
เดียวกับ มส.3.1-1-3)
มส.3.1-2-3รายงานสรุป
โครงการบริการวิชาการ
ซึ่งดาเนินการในปี
การศึกษา 2559

 3 โครงการบริการวิชาการแก่
โครงการบริ ก ารวิ ช าการที่ ค ณะจั ด ขึ้ น ตาม มส.3.1-3-1 รายงานสรุป
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย แผนบริการวิชาการประจาปีง บประมาณ พ.ศ. โครงการบริการวิชาการ
ต้องมีโครงการที่บริการแบบ 2560 (ดาเนิ นการปีการศึกษา 2559) มีทั้ง สิ้ น ที่ดาเนินการในปี
ให้เปล่า
16 โครงการ โดยทุก โครงการเป็ น การบริก าร การศึกษา 2559
วิชาการแบบให้เปล่าและบรรจุอยู่ในแผนบริการ และรายละเอียด
วิชาการประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 (มส. โครงการบริการวิชาการ
3.1-3-1) ดังนี้
ที่ดาเนินการในปี
การศึกษา 2559
ที่

ชื่อโครงการ

1

นิทรรศการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
โครงการ “การส่งเสริมการพัฒนา การ
บริหารจัดการ งานยุติธรรมชุมชน” และ

2

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน
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3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

 4 ประเมินความสาเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ1และนาเสนอกรรมการ
ประจาคณะ เพื่อพิจารณา

หลักฐาน

โครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะด้านภาษา
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC”
การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสาหรับ
ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น
(คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
ปลูกฝังความเป็นพลเมืองด้วยจิตสาธารณะ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
แข่งขันตอบปัญหารัฐประศาสนศาสตร์
ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
สัมมนาประเด็น “ราชานักพัฒนา: ศาสตร์
พระราชากับการพัฒนาประเทศไทยในยุค
Thaiiland 4.0”
เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน
บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์
การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ชุมชน
ศิลปะสัญจร
ดนตรีไทย-สากล สู่ชุมชน
การพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศเพื่อ
แก้ปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
แข่งขันทักษะภาษาจีน
พัฒนาตาบลต้นแบบด้านการจัดการตนเอง
ผ่านการจัดทาธรรมนูญตาบล ตาบลหนอง
หลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร

คณะมีการประเมินความสาเร็จของการบริการ มส.3.1-4-1 รายงานสรุป
วิชาการแก่สังคม ดังต่อไปนี้
โครงการบริการวิชาการ
1. จากการประเมิ น ความส าเร็ จ ตาม ที่ดาเนินการในปี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ การศึกษา 2559
สังคมที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2559 พบว่า บรรลุ และรายละเอียด
เป้ า หมายตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง 16 โครงการ โครงการบริการวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ 100
ที่ดาเนินการในปี
นอ กจาก นี้ ไ ด้ มี ข้ อ เสน อ แน ะในก าร การศึกษา 2559
พัฒนาการจัดโครงการครั้งต่อไป เช่น หากเป็น (เอกสารเดียวกับ มส.
กิจกรรมเข้าค่ายหรืออบรม ควรเพิ่มระยะเวลา 3.1-3-1)
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การจั ดกิ จกรรมถาม-ตอบให้ม ากขึ้ น และเพิ่ ม มส.3.1-4-2 รายงานการ
กิ จ กรรมนั น ทนาการเข้ า มาช่ ว ย นอกจากนี้ มี
ประเมินผลแผนบริการ
ความเห็ น ว่ า สถานที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรมไม่
วิชาการประจาปี
เพี ย งพอและอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งขยายเสี ย งมี น้ อ ย มส.3.1-4-4 รายงานการ
(โครงการบริการวิชาการนอกพื้นที่) (มส.3.1-4- ประชุมคณะกรรมการ
1 และ มส.3.1-4-2)
ประจาคณะ
2. ประเมิน ความส าเร็ จตามตัว บ่ ง ชี้ ข อง มนุษยศาสตร์และ
แผนบริการวิชาการประจาปีง บประมาณ พ.ศ. สังคมศาสตร์ครัง้ ที่
2560 (ปีการศึกษา 2559) โดยพบว่า คณะมีตัว 3/2560 วันที่ 21
บ่งชี้ที่ต้องดาเนินการทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ซึ่งคณะ กรกฎาคม 2560
ได้ดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ทั้ง2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จสร้าง
เครือข่ายการบริการ
วิชาการโดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ระดับความสาเร็จของ
การเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าหมาย

ผลงาน

4-5 ข้อ

6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย


3 ข้อ

3 ข้อ



คณะได้นาเสนอผลการประเมินข้างต้นแก่
กรรมการประจ าคณะ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่
3/2560 เพื่ อ พิ จ ารณาและ ให้ ข้ อ เสน อซึ่ ง
คณะกรรมการประจาคณะมีข้อเสนอแนะ ว่า ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านบริการ
วิชาการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาลัย
กลุ่ ม ราชภั ฏ ที่ เ น้ น ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการแก่
ท้องถิ่น ดังนั้น ด้วยศาสตร์ที่คณะมีหลากหลาย
คณะควรกาหนดชุ ม ชนเป้า หมายเพิ่ม เติม เพื่ อ
ขยายพื้ น ที่ก ารให้ บ ริก ารวิช าการ ที่เ อื้ อให้ ทุ ก
ศาสตร์ได้ลงไปให้บริการวิชาการพร้อมกัน และ
ควรหาเครือข่ายเพิ่มเติม เช่น หน่วยงานภาครัฐ
สานั กงานพัฒนาสั ง คม วั ฒนธรรมจั ง หวัด เพื่ อ
บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นร่วมกันเพื่อให้โครงการ
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ที่ ค ณะท าเกิ ด ผลกระทบที่ มี คุ ณ ค่ า ในวงกว้ า ง
(มส.3.1-4-1)
 5 นาผลการประเมินตามข้อ 4
มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม

คณะจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ มส.3.1-5-1 รายงานการ
โดยนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของการ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินโครงการแต่ละโครงการข้างต้น และผล บริการวิชาการ
การประเมิ น ความสาเร็ จตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผน มส.3.1-6-1ร่างแผนบริการ
รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจา วิชาปีงบประมาณ 2561
คณะ มาร่วมกันพิจารณาปรับปรุง ในการจัดทา (ปีการศึกษา 2560)
ร่างแผนบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง
ใช้การดาเนินงานในปีการศึกษา 2560
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
สร้างและ
พัฒนา
เครือข่ายทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.คณะมี
เครือข่าย
บริการวิชาการ
และแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม

1.1 สร้าง
เครือข่ายการ
บริการวิชาการ
โดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

1.1.1 ระดับ
ความสาเร็จ
สร้างเครือข่าย
การบริการ
วิชาการโดย
บูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

2. ชุมชน
ท้องถิ่นอยู่ดีมี
สุข เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้

2.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2.1.1ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
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เป็น
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
สร้างและ
พัฒนา
เครือข่ายทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.คณะมี
เครือข่าย
บริการวิชาการ
และแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม

1.1 สร้าง
เครือข่ายการ
บริการวิชาการ
โดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

1.1.1 ระดับ
ความสาเร็จ
สร้างเครือข่าย
การบริการ
วิชาการโดย
บูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
1.1.2 จานวน
เครือข่ายการ
บริการวิชาการ
โดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์

2. ชุมชน
ท้องถิ่นอยู่ดีมี
สุข เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้

2.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ชุมชนตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2.1.1ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ชุมชนตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

(มส.3.1-5-1)
 6 คณะมีส่วนร่วมในการ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะมี ส่ว นร่ ว มในการ มส.3.1-6-1 คาสั่ง
บริการวิชาการแก่สังคมใน บริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมในระดั บ สถาบั น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับสถาบัน
ดังต่อไปนี้
กาแพงเพชร แต่งตั้ง
1. บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น
บุคลากรของคณะเป็น
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
กรรมการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย (มส.3.1-6-1)
ด้านบริการวิชาการ
2. บุ ค ลากรของคณะเป็ น ตั ว แทนของ
ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย ในการเป็ น วิ ท ยากรรั บ เชิ ญ จาก มส.3.1-6-2 แฟ้มรวบรวม
หน่วยงานภายนอก (มส.3.1-6-2)
ข้อมูลการได้รับเชิญให้
3. คณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการ
เป็นวิทยากร
จัดโครงการบริการวิชาการ ดังนี้ (มส.3.1-6-3) มส.3.1-6-3 สรุปผลการ
3.1 โครงการ ราชภั ฏ ก าแพงเพชร
ดาเนินงานนิทรรศการ
วิ ช าการ ครั้ ง ที่ 13 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559
วิชาการคณะ
“ศาสตร์ พ ระราชา สู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” ขึ้ น
มนุษยศาสตร์และ
ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ. โดยคณะ
สังคมศาสตร์
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มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม มส.3.1-6-4 รายงานสรุป
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
โครงการ “การส่งเสริม
3.1.1 การจัดอบรม/สัมมนาทางวิชาการ
การพัฒนา
จานวน 2 กิจกรรม
การบริหารจัดการ
ที่ โปรแกรมวิชา
หัวข้อ
งานยุติธรรมชุมชน”
และ โครงการ “ค่าย
1 การพัฒนา
สัมมนาประเด็น “ราชา
ส่งเสริมทักษะด้าน
สังคม
นักพัฒนา: ศาสตร์พระราชา
ภาษา เพื่อเตรียม
กับการพัฒนาประเทศไทยใน
ยุค Thaiiland 4.0”
ความพร้อมรองรับ
2 นิติศาสตร์
สัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย
AEC”
เรื่อง “คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

3.1.2 การแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ
จานวน 5กิจกรรม
ที่

โปรแกรมวิชา

หัวข้อการแข่งขัน

1

นิติศาสตร์

2

ภาษาจีน

3
4

รัฐประศาสน
ศาสตร์
ภาษาไทย

5

ดนตรีศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
แข่งขันทักษะภาษจีนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย
การแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลายในหัวข้อ “ ธ สถติ
ในใจไทยนิรันดร์”
การประกวดวงดนตรีแจ๊ส
ประเภท Fusion Jazz
Thailand University Music
Award 2017

3.2 จั ด โครงการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่
ชุ ม ชนเป้ า หมายที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ลงนามความ
ร่ ว มมื อ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ สร้ า งความ
เข้มแข็งให้ชุมชน โดย
3.2.1 สานักงานบริการวิชาการและ
จัดหารายได้สารวจปัญหาและความต้องการใน
การรับบริการวิชาการ ของประชาชนในพื้นที่
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3.2 .2 คณะ ว าง แผนเพื่ อ จั ด ท า
โครงการรองรับ
3.3.3 คณะจัดโครงการ “การส่งเสริม
การพัฒ นา การบริห ารจั ดการ งานยุ ติธ รรม
ชุมชน”และ โครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC”
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หลวง ต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบื อ
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร วั น จั น ทร์ ที่ 3 เมษายน
2560 และ วั น อั ง คารที่ 4 เมษายน 2560
(มส.3.1-6-4)
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย
(,)
ปีถัดไป


6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ

บรรลุเป้าหมาย(,)

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
รายงานผลการดาเนินงาน : นางสาวนิฐิณี ทองแท้
โทรศัพท์ : 089-4882081
โทรศัพท์ :086-9201508
E-mail : phatchanapha@gmail.com
E-mail : charisa001 @hotmail.com
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นที่หลากหลาย
คณะมุบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมการให้บริการวิชาในท้องถิ่น
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรมีหน่วยงานเฉพาะที่ผลักดันให้เกิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
และจัดทาเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4ข้อ
5ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6-7ข้อ

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

 1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุ
คณะก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการท านุ มส.4.1-1-1 คาสั่งคณะ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
มนุษยศาสตร์และ
1. คณบดีมอบหมายงานให้รองคณบดี สังคมศาสตร์ ที่
ฝ่ า ยกิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า แล ะ ศิ ล ป ะ แ ล ะ 038/2559
วัฒนธรรมเป็นผู้กากับดูแลงานด้านการทานุ เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปฏิบัติงานในคณะ
2. จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ มนุษยศาสตร์และ
ทานุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมระดั บคณะ สังคมศาสตร์ ประจาปี
ปร ะ จ าปี ก า ร ศึ ก ษ า2559 โ ดย ตั ว แท น การศึกษา 2559
โปรแกรมวิชาเข้าร่วมเป็นกรรมการวางแผน มส.4.1-1-2 คาสั่งคณะ
และด าเนิ น กิ จ กรรม/โครงการท านุ บ ารุ ง มนุษยศาสตร์และ
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ประจ าปี ก ารศึ ก ษา สังคมศาสตร์ที่ 050/2559
2558
เรื่อง แต่งตั้ง
(มส.4.1-1-1 และมส.4.1-1-2)
คณะกรรมการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2559
 2 จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และกาหนดตัว
บ่งชี้วัดความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ตามแผน

จัดประชุมคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะ มส.4.1-2-1 รายงานการ
และวั ฒ นธรรมประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ประชุมคณะกรรมการ
เพื่ อ จั ด ท า แผ น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจาปีง บประมาณ 2560 (ปี วัฒนธรรมครัง้ ที่ 1/2559
การศึกษา 2559) โดยการดาเนินงานทานุ วันที่ 4 พฤศจิกายน
บ ารุ ง ศิ ล ปะ และ วั ฒ น ธร รม มี ตั ว ชี้ วั ด 2559
ความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนฯ มส. 4.1-2-2 รายงานการ
จ า น ว น 3 ตั ว ชี้ วั ด โ ด ย น า เ ส น อ ประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการประจาคณะให้ความเห็นชอบ ประจาคณะครั้งที่
ในการประชุมครั้ง ที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11
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พฤศจิกายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติ (มส. 7/2559 วันที่ 11
4.1-2-1,มส.4.1-2-2)
พฤศจิกายน 2559
ใ น ก า ร น า แ ผ น ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ มส.4.1-2-3 แผนทานุบารุง
คณะกรรมการได้ จัดทาโครงการเพื่อเสนอ ศิลปะและวัฒนธรรม
ขอรับการจัด สรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการ/ ประจาปีงบประมาณ
กิจกรรมให้ เป็ นไปตามแผนที่ระบุไว้ โดยในปี พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา
การศึกษา 2559 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการ 2559)
ทานุ บ ารุง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมทั้งหมด 12 มส.4.1-2-4 แผนปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งเป็น
โครงการเกี่ยวกับศิลปะ
1. โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยงานทานุบารุง และวัฒนธรรมประจาปี
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมของคณะจ านวน 2 งบประมาณ 2560
โครงการ/กิจกรรม
มส.4.1-2-5 ภาพถ่าย
2. โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยโปรแกรมวิชา กิจกรรมส่งเสริมการทานุ
และกลุ่มวิชาจานวน 10 โครงการ
บารุงศิลปวัฒนธรรมของ
และมี ก ารด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ทั้ ง 12 คณะและหลักสูตร
โครงการ (มส.4.1-2-3 ถึง มส.4.1-2-5 )
 3 กากับติดตามให้มีการดาเนินงาน
คณะมีการกากับติดตามการดาเนินงาน มส.4.1-3-1 รายงานผลการ
ตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะ ตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเมินผลแผนการทานุ
และวัฒนธรรม
ดังนี้
บารุงศิลปะและ
1. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการท านุ
วัฒนธรรม
บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เพื่ อ มส.4.1-3-2 รายงานการ
ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานให้
ประชุมคณะกรรมการ
เป็นไปตามแผนทานุบารุงศิลปะและ ประจาคณะ
วัฒนธรรม
มนุษยศาสตร์และ
2. คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
สังคมศาสตร์ครั้งที่
วั ฒนธรรมด าเนิ นการติ ดตามการ
3/2560 วันที่ 21
ดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะ กรกฎาคม 2560
และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผน
3. คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและ
วั ฒนธรรม จั ด ท ารายงานการ
ประเมิ น ผลแผนการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และผลการดาเนิ น
โครงการตามที่ระบุไว้ในแผนทั้ง 12
โครงการ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในการประชุ มครั้ ง ที่
1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม
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2560 โดยได้ดาเนินการบรรลุตาม
แผนทั้ ง 3 ตั วชี้ วั ด คิ ดเป็ นร้ อยละ
100 และมีการดาเนินโครงการเสร็จ
สิ้นแล้ วจานวน 12 โครงการ (มส.
4.1-3-1)
 4 ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้
คณะประเมิน ความสาเร็จ ตามตัวบ่ง ชี้ ที่ มส.4.1-4-1 รายงานการ
ที่วัดความสาเร็จตาม
ระบุ ใ นแผน ด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ ประเมินผลแผนการทานุ
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุ วัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บารุงศิลปะและ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(ปีการศึกษา 2559) มีผลดังนี้ (มส.4.1-4-1) วัฒนธรรมประจาปี
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุ
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปี
เป้าหมาย
การศึกษา 2559) (เอกสาร
1 . เ พื่ อ ใ ห้ 1.จานวน
3
8

เดียวกับ มส.4.1-3-1)
นั ก ศึ ก ษ า หน่วยงาน/
บุ ค ล า ก ร องค์กร
มส.4.1-4-2 สรุปผลการ
ชุ ม ช น แ ล ะ ภายนอกทั้ง
ดาเนินโครงการทานุบารุง
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ ภายใน
ท า นุ บ า รุ ง ประเทศและ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ศิ ล ป ะ แ ล ะ ต่างประเทศที่
ประจาปีการศึกษา 2559
วัฒนธรรมไทย คณะมีความ
ร่วมมือด้าน
และภาพถ่ายกิจกรรม
2.เพื่ อ สร้ า ง
เ ค รื อ ข่ า ย
ความร่ ว มมื อ
ทางวิ ช าการ
แ ล ะ ศิ ล ป
วั ฒ นธรรมทั้ ง
ใ น แ ล ะ ต่ า ง
ประเทศ

ศิลป
วัฒนธรรม
2.ระดับ
ความสาเร็จ
ของระบบ
และกลไก
การทานุบารุง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม
3.จานวน
แหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4 ข้อ

5 ข้อ



4

4



นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อาทิเช่น โครงการที่ดาเนินงานโดย
งานท านุ บ ารุ งศิ ลปะและวั ฒนธรรมของคณะ
ได้แก่ (มส.4.1-4-2)
1. นิทรรศการวิชาการ “มนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ กั บการพั ฒ นาท้ องถิ่ น ” และ
ส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น ศิ ลปวั ฒนธรรมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1) นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ได้มี โอกาสร่ วมเป็นส่ วนหนึ่งในการท านุบ ารุ ง
ศิ ลปะและวั ฒนธรรม ตลอดจนได้ รั บความรู้
และประสบการณ์ จ ากกิ จ กรรมศิ ลปะและ
วัฒนธรรมตามศาสตร์ของแต่ละโปรแกรมวิชา
2) นั กศึ ก ษาเกิ ดความตระหนั กถึ ง
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
3) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รั บ
ประสบการณ์ ในการจั ดกิ จกรรมที่ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1) นั กศึ กษาได้ แสดงความเคารพนบ
นอบและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ที่ได้
ประสิทธิประสาทวิชาความรู้
2) นักศึ กษาได้ มี ส่ วนร่ วมในการท านุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3) นักศึกษาได้ร่วมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างครู-อาจารย์และศิษย์ ตลอดจนได้
สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
4) ท าให้ นั กศึ กษาได้ แสดงความคิ ด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดทาพานไหว้ครู
3. กิ จก ร ร มท าบุ ญ ขึ้ น ปี ใหม่ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ / กิ จ กรรม
สงกรานต์
นั กศึ กษาได้ มี ส่ วนร่ วมในการท านุ บ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย
ซึ่ งคณะกรรมการท านุ บ ารุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม น าผลดั งกล่าวจั ดทารายงานการ
ประเมินผลแผนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ ในการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 21
กรกฎาคม 2560 โดยได้ดาเนินการบรรลุตาม
แผนทั้ ง 3 ตั วชี้วั ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 โดย
คณะกรรมการประจาคณะมีข้อเสนอแนะว่า
คณะจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่ผลักดันให้เกิด
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การสร้า งแหล่ง เรี ย นรู้ ด้ า นศิ ล ปวั ฒนธรรม
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยหาวิธีการเก็บรวม
รวมข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิ
ปัญ ญาท้องถิ่นมาไว้ที่ คณะ หรือเข้าไปช่ว ย
ท้ อ งถิ่ น จั ด การรวบรวมความรู้ ใ ห้ เ ป็ น
รู ป ธรรม เช่ น สร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม
ภายในคณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ที่สามารถ
สื บ ค้ น ได้ ง่ า ย หรื อ ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
สร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน ให้ ส ามารถ
อัพเดทความเคลื่อนไหวหรือข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ตลอดเวลา และควรจัดกิจกรรมการยก
ย่องชมเชยชมโปรแกรม/บุคลากรที่มีการบูร
ณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
หรือนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้สร้างขวัญ
และกาลังใจในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม
 5 นาผลการประเมินไปปรับปรุง
จั ด ประชุ ม คณะกรรมการท านุ บ ารุ ง มส.4.1-5-1 รายงานการ
แผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุง ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม โ ด ย น า ผ ล ก า ร ประชุมคณะกรรมการทานุ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเมินผลการประเมินความสาเร็จตามตัว บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บ่ ง ชี้ ข อ ง แ ผ น แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 24
คณะกรรมการประจาคณะที่ ว่ า คณะควร กรกฎาคม 2560
ดาเนินการ จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะที่ผลักดัน มส.4.1-5-2 ร่างแผนการ
ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ส ร้ า ง แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ด้ า น ทานุบารุงศิลปะและ
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญ ญาท้องถิ่น โดย วัฒนธรรมประจาปี
หาวิ ธี ก ารเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ความรู้ ด้ า น งบประมาณ พ.ศ. 2561
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาไว้ที่ (ปีการศึกษา 2560)
คณะ หรือเข้าไปช่วยท้องถิ่นจัดการรวบรวม
ความรู้ ใ ห้ เ ป็ น รู ป ธรรม เช่ น สร้ า งแหล่ ง
เรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม ภายในคณะเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ดั ง กล่ า ว ที่ ส ามารถสื บ ค้ น ได้ ง่ า ย หรื อ
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นสร้างแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน ให้สามารถอัพเดทความเคลื่ อนไหว
หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา และควร
จัดกิจกรรมการยกย่องชมเชยชมโปรแกรม/
บุคลากรที่มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ
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การเรียนการสอนหรือ นักศึก ษาที่มี ผลงาน
ดีเด่นด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อให้สร้างขวัญ และกาลังใจในการสืบสาน
และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมมาร่วมกัน
พิจารณาปรับปรุง แผนการทานุบารุง ศิลปะ
และวั ฒนธรรมประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2561 (ปี ก ารศึ ก ษา 2560) (มส.4.1-5-1
และมส.4.1-5-2)
 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ คณะมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและ
ด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ อ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน
สาธารณชน ดังต่อไปนี้
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการทานุ
บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมทั้ ง ระดั บ คณะ
โปรแกรมวิ ช า ได้ แ ก่ นิ ท รรศการวิ ช าการ
กิจกรรม วันไหว้ครู กิจกรรมทาบุญขึ้นปีใหม่
กิจกรรมนิทรรศการโครงการศิลปนิพนธ์ของ
นัก ศึ ก ษา และนิ ท รรศการเผยแพร่ผ ลงาน
ศิลปกรรมอื่นๆ โดยโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ด้านภาษาไทย
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการทานุ
บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมโดยกลุ่ ม วิ ช า
นาฏศิลป์และการละคร ดังต่อไปนี้
2 . 1 จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ผ ย แ พ ร่
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมใน งานสารทไทยกล้ ว ยไข่
และของดี เ มื อ งก าแพง ประจ าปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ 1-3 และ 6 ต.ค.2559 ณ เวที
กลางหน้ า ที่ ว่ า การอ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด
กาแพงเพชร
2 . 2 กิ จ ก ร ร ม ร า ลึ ก ถึ ง พ ร ะ ม ห า
ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ขอ ง พ ร ะ บ าทส มเด็ จพ ร ะ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายใต้ชื่อ “9 บทเพลง
599 บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาชากัง ราว
(ริมปิง) อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

มส.4.1-6-1 ภาพถ่าย
กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
ระดับคณะและโปรแกรม
วิชา
มส.4.1-6-2 ภาพถ่ า ยห้ อ ง
น า ฏ ศิ ล ป์ แ ล ะ ห้ อ ง
แสดงผลงานของนักศึกษา
(HUSO SHOP)
มส.4.1-6-3 เว็ บ ไซต์ ค ณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์
http:// 202.29.15.30/
มส . 4. 1 -6-4 Facebook
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
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
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2.3 งานการแสดงดนตรีแ ละนาฏศิล ป์
น า น า ช า ติ ค รั้ ง ที่ 7 ใ น ง า น ร า ช ภั ฏ
ก าแพงเพชรวิ ช าการครั้ ง ที่ 13“ศาสตร์
พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ระหว่าง
วันที่ 20. – 21 มกราคม 2560 ณ เวทีกลาง
หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
2.4 งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่
16 “สานศิล ป์ ถิ่นสองแคว” ระหว่า งวั นที่
1-3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
2.5 งานประเพณี น บพระ – เล่ น เพลง
และงานกาชาดจังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี
2560 เมื่ อ วั น ที่ 11-13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
ณ เวที ก ลางหน้ า ที่ ว่ า การอ าเภอ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร
2.6งานเทศกาลหุ่ น โลก กาญจนบุ รี
ระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ กองถ่ า ยต านานสมเด็ จ พระนเรศวร
จังหวัดกาญจนบุรี
2.7 โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการค่าย
เยาวชนนาฏศิ ล ป์ อ าเซี ย นและวั น อนุ รั ก ษ์
มรดกไทยระหว่ า งวั น ที่ 31 มี น าคม - 2
เมษายน 2560 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดกาแพงเพชร
2.8การเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมสู่
อาเซี ย น ณ ประเทศสิ ง คโปร์ โดยกลุ่ ม
นาฏศิ ล ป์ แ ละการละครร่ ว มกั บ unity
primary school ประเทศสิง คโปร์ ระหว่าง
วันที่ 6 – 8 เมษายน 2560
2.9 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในวโรกาสเฉลิ ม
ฉลองครบครอบ 120 ปี ของการเสด็ จ
ประพาสประเทศสวีเดน ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 10-

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

125
มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

28 กร กฎาคม 25 60 ณ สมาคมเพื่ อ
จุฬาลงกรณ์ มหาราชานุสรณ์ ประเทศสวีเดน
3. มีสถานที่ ฝึก อบรม/แหล่ ง เรี ยนรู้ ด้า น
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจ
ได้ แ ก่ ห้อ งนาฏศิล ป์ และห้ อ งจั ดแสดงผล
งานและจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
(HUSO SHOP)
4.มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการ การ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะผ่าน
ทางสื่อออนไลน์(Facebook, Website) ของ
คณะและมหาวิทยาลัยรวมถึงสื่อท้องถิ่น
(มส.4.1-6-1 ถึง มส.4.1-6-5)
 7 กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน
ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 9 ค ณ ะ มส.4.1-7-1 เอกสารระบ า
ศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นที่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
ผศ. รวมเผ่าชาวเขา
ยอมรับในระดับชาติ
เยาวลั ก ษณ์ ใจวิ สุ ท ธิ์ ห รรษา ได้ ส ร้ า ง มส.4.1-7-2 เอกสารระบ า
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติม ชุด "พุทธบูชา"
นอกเหนือจากการประดิษฐ์และคิดค้นท่ารา มส.4.1-7-3 ถ่า ยภาพระบ า
ระบ าชากัง ราว ซึ่ ง เป็น ที่ยอมรั บ และได้รั บ พุ ธ บู ช าและระบ าชากั ง
การรับรองมาตรฐานในระดับชาติ ดังนี้
ราว ในโครงการ “วิ ถี
1.สร้างมาตรฐาน“ระบารวมเผ่าชาวเขา” วั ฒ นธรรม มุ ม มองใหม่
ที่ มี ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ด้ า น น า ฏ ศิ ล ป์ แ ล ะ ผ่านเลนส์”
ศิลปวัฒนธรรมระดับประเทศให้การรับรอง
2.จั ด ท าโครงการสร้ า งมาตรฐานด้ า น
ศิ ล ปะและวั ฒ นธร รม ระบ าพุ ท ธบู ช า
"นบพระ-มาฆปุรณมี" เมื่อวันที่ 6 สิง หาคม
25 59 ณ ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒน ธร ร ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3.ถ่ายภาพระบาพุธบูชาและระบาชากัง
ราว ในโครงการ “วิถีวัฒนธรรม มุมมองใหม่
ผ่านเลนส์ ” จัด โดยกรมส่ง เสริม วัฒ นธรรม
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เมื่อวันจันทร์
ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑสถาน
จัง หวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ และ
อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร
มส.4.1-7-1 ถึง มส.4.1-7-3)
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การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

7ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย
(,)
ปีถัดไป


7ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ

บรรลุเป้าหมาย(,)

7ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์
โทรศัพท์ : 089-4882081
E-mail : phatchanapha@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ/
รายงานผลการดาเนินงาน : นายวัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
โทรศัพท์ :088-5462219
E-mail :-

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
1.คณะมีศาสตร์และสาขาวิชาที่ช่วยทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร
2.คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ
3. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

127
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
กระบวนการ

ชนิดของตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ2 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุ
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารรับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 - 3ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้
ด าเนิ น การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีการทบทวน
แผนกลยุทธ์ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 25562560 (มส. 5.1-1-1) จากผลการวิ เ คราะห์
SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้ ง
สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์ ข อง
คณะ และพัฒ นาไปสู่ แ ผนกลยุ ท ธ์ ทางการเงิ น
และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี 2560 (มส.
5.1-1-2)
โดยได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2556-2560 (มส. 5.1-1-3) และคาสั่ง แต่ง ตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559) (มส. 5.1-1-4) โดย มี
การทบทวนแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2558 (มส. 5.1-1-5) และนาเสนอต่อคณะกรรม
ประจาคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 วันที่
4 กั น ยายน 2558 (มส. 5.1-1-6) ส าหรั บ
แผนปฏิบั ติร าชการประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.
2559 ได้มีค าสั่ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุ ท ธ์ป ระจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปี พ.ศ. 2559
และนาเสนอต่อคณะกรรมประจาคณะฯ ในการ

มส. 5.1-1-1 แผนกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556-2560
มส. 5.1-1-2 แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
มส. 5.1-1-3 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ พ.ศ.
2556-2560
มส. 5.1-1-4 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
มส. 5.1-1-5 เอกสาร
ประกอบการประชุม
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558
มส. 5.1-1-6 เอกสาร
ประกอบการประชุม
วันที่ 4 กันยายน 2558
มส. 5.1-1-7 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
จัดทาแผนปฏิบัติ
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มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

ประชุมครั้ง ที่ 2/2558 วันที่ 4 กันยายน 2558
(มส.5.1-1-8)
และประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ได้มีการ
ประชุ ม ทบทวนจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มส. 5.1-1-7)
และจัดทารายงานเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ทั้ ง นี้ แผนดั ง กล่ า วมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
นโยบายการกากับดูแลองค์กรของคณะฯ (มส.
5.1-1-9) มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา วิสัยทัศน์
พั น ธกิ จ และเป้ า ประสงค์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
รวมทั้ ง จุ ด เน้ น ของคณะฯ ตามกรอบแผน
อุดมศึก ษาระยะยาว 15 ปีฉบั บที่ 2 (พ.ศ.25512565) (มส. 5.1-1-10) และ แผนพั ฒ น า
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ฉ บั บ ที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) (มส. 5.1-1-11) อนึ่ ง ใน
กระบวนการจั ดท าแผนดั ง กล่ าวได้ด าเนิ นการ
จัดทาโดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร คณาจารย์
และบุค ลากร รวมถึ ง ผู้ก ารรั บ ฟัง ความคิด เห็ น
ภาคีหุ้นส่วนทุกกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักศึกษา
ปัจจุ บัน ศิษย์ เก่า ผู้ปกครอง ผู้ ใช้บั ณฑิ ต (มส.
5.1-1-12)
และในปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะได้
ด าเนิ น การปรั บ แผนกลยุ ท ธ์ แ ละตั ว ชี้ วั ด โดย
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2559 ให้มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา
วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ และเป้าประสงค์ ซึ่ง สรุปได้
เพื่อนาไปสู่การดาเนินงานในปี 2560 ดังนี้

ราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
มส. 5.1-1-8 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจาปี
พ.ศ. 2558 และ
ประจาปี พ.ศ. 2559
มส. 5.1-1-9 ตารางแสดง
ความเชื่อมโยงของแผน
มส. 5.1-1-10 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15
ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565)
มส. 5.1-1-11 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับ
อุดมศึกษาฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
มส.5.1-1-12 สรุปความ
คิดเห็นภาคีหุ้นส่วนเพื่อ
จัดทาแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2556-2560
มส. 5.1-1-13 เอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เรื่องการ
เตรียมการจัดทาเงิน
นอกงบประมาณและ
งบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ 2559และ
งบประมาณ พ.ศ. 2560
มส. 5.1-1-14 คู่มือการ
จัดทางบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และ
งบประมาณ พ.ศ. 2560
มส. 5.1-1-15 แบบประเมิน
A1, A2

ก่อนปรับปรุง
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

หลังปรับปรุง
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560)

วิสัยทัศน์
สร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ และ เป็นผู้นาในการสร้างสรรค์
นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น องค์ความรู้ และนวัตกรรม
อย่างยั้งยืน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน
มาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้
งานวิจัย งานสร้างสรรค์

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2559

129
มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
ก่อนปรับปรุง
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
“มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์
วัฒนธรรม”
วัฒนธรรมองค์กร
H Humanity มนุษยธรรม
U Unity มีน้าหนึ่งใจเดียว
S Society มุ่งสู่เพื่อสังคม
O Originity สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่/ภูมิปัญญา
“มีมนุษยธรรม มีน้าหนึ่ง
ใ จ เ ดี ย ว มุ่ ง สู่ เ พื่ อ สั ง ค ม
สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ / ภู มิ ปั ญ ญา
อย่างยั่งยืน”

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

และนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

หลังปรับปรุง
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560)
3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
4. ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและอาเซียน
5. บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
บัณฑิตมีจิตอาสา
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนา
ท้องถิ่น
“พัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์
วัฒนธรรม”
H Humanity
มนุษยธรรม
U Unity
มีน้าหนึ่งใจเดียว
S Society
มุ่งสู่สังคม
O Orignity
สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิ
ปัญญา
“มีมนุษยธรรม มีน้า
หนึ่งใจเดียว มุ่งสู่เพื่อ
สังคม สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่/
ภูมิปัญญาอย่างยั้งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหาร
และสมรรถนะบุคลากร
2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
3. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ภายใต้เครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น

หลักฐาน
มส. 5.1-1-16 แผนกลยุทธ์
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556-2560 (ส่วน
ที่ 5 การแปลงแผนกล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติ
มส. 5.1-1-17 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2559
มส. 5.1-1-18 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2560
มส. 5.1-1-19 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจาปี
พ.ศ. 2559 และ
ประจาปี พ.ศ. 2560
มส. 5.1-1-20 แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2560 และ
คาอธิบายและเกณฑ์การ
ให้คะแนนตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
2559 และปีงบประมาณ
2560
มส. 5.1-1-21 สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559 (รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน) สรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ประจาปีงบประมาณ

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2559

130
มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน
ก่อนปรับปรุง
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
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 พึง่ พาตนเองได้
2.3 นักศึกษา บุคลากร ชุมชน
ท้องถิ่น มีการทานุบารุง ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้
วัฒนธรรมอาเซียน
3.1 คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม
4.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
4.2 คณะมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตและบริการ

หลังปรับปรุง
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560)
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 เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
ได้
3.1 บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ
3.2 คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับชุมชน/
ท้องถิ่นในการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน
3.3 คณะมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต
และบริการ

หลักฐาน
พ.ศ. 2560 (รอบ 3
เดือนและ 6 เดือน
มส. 5.1-1-22 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะครั้งที่
7/2559 วันที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
มส. 5.1-1-23 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่
3/2560 วันที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ.2560
มส. 5.1-1-24 รายงานผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
2559 และปีงบประมาณ
2560
มส. 5.1-1-25 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่
3/2560 วันที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ.2560
มส. 5.1-1-26 สรุปผลการ
ดาเนินงานเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ.
2560
(มส. 5.1-1-27) รายงาน
สรุปโครงการ/กิจกรรมที่
ได้ดาเนินการตาม
ปีงบประมาณ 2560
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ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะ
สถาบั น รวมทั้ง สอดคล้ องกับ กลุ่ ม สถาบั นและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงิ น และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
2560 พบว่า มีตัวชี้วัดทั้งหมด 31 ตังชี้วัด และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปรับเปลี่ ยนตัวชี้วัด
คงเหลื อ 30 ตัวชี้ วัด โดยได้ ปรับ ปรุ ง ตามการ
เปลี่ยนแปลงของระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้การ
พั ฒ นาแผนให้ ตั ว ชี้ วั ด มี ค วามครอบคลุ ม ใน
กระบวนการประเมิ น ผลแผนกลุ ท ธ์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในเป้าหมายร่วมกันขององค์กร
คณะฯ มี ก ารถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ล งสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านขั้นตอนการ
จัด ทาแผนกลยุ ทธ์ ทางการเงิ นและแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรม/
โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะ
ได้จัดประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อชี้แจงแนว
ทางการจัดทาโครงการให้สอดคล้องกับแผนของ
คณะ (มส. 5.1-1-13) โดยคณะได้ จัดท าคู่มื อ
การจัดทางบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (เงินนอกงบประมาณ) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (มส. 5.1-1-14) ที่ได้ดาเนินการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และ
ตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้พิจารณา
จัดทาโครงการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
คณะฯ
นอกจากนี้ ระดับมหาวิทยาลัยยังมีระบบ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่บุคลากร โดยการจัดทา
ค ารั บ รอ งก าร ปฏิ บั ติ ร าชก าร และ มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ปี ล ะ 2 ครั้ ง (รอบที่ ห นึ่ ง 1
ตุลาคม-31 มีนาคม และ รอบที่สอง 1 เมษายน
– 30 กันยายน)
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และเพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ นแนวทางเดี ย วกั น
คณะฯ ได้ มีการประชุมพนักงานมหาวิ ทยาลัยทั้ ง
สายสอนและสายสนับสนุนเพื่อชี้แจงแนวทางการ
จัดทาแบบรายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการสาหรับบุคลากร
(A1, A2) (มส.5.1-1-15) อีกครั้ง
คณะฯ มี ก ารแปลงแผนกลยุ ท ธ์ พ.ศ.
2556-2560 (มส. 5.1-1-16) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี เพื่อ จัด ทาแผนกลยุท ธ์ท าง
การเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการ
ก าหนดตั ว ชี้ เ พิ่ ม ได้ แ ก่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 31 ได้ แ ก่
ระดับความสาเร็จในการจัดหารายได้ (มส.5.11-17) (มส. 5.1-1-18) โดยตัวชี้วัดดังกล่าวได้
น ามาสู่ ก ารแปลงแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น
ประจาปี พ.ศ. 2559 ให้ สอดคล้องกับ พัน ธกิ จ
ของมหาวิ ทยาลัยและของคณะครบทั้ง 5 พัน ธ
กิจคือ1) ด้านการเรียนการสอน 2) การวิจัย 3)
การบริการทางวิชาการ 4) การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 5) ด้านการบริหารจัดการ โดย
กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ ที่สาคัญคือ การ
ทบทวนสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้ องในด้า น
ต่างๆ เพื่อการจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์และการ
จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ป ร ะ จ า ปี ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ได้ ก าหนด
แนวทางจั ด หาทรั พ ยากรทางด้ า นการเงิ น
หลักเกณฑ์การจัดสรรที่ เป็นระบบและการวาง
แผนการใช้ เ งิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้โดยในแต่ ละปีง บประมาณ คณะฯ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลั ย
ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการพั ฒ นาสถาบั น และบุ ค ลากร ตาม
โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้
- งบประมาณแผ่นดินประจาปีงบประมาณ
- เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ได้แก่
บ.กศ., กศ.บป. ซึ่ ง มาจากค่ า ลงทะเบี ย นของ
นักศึกษา
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- งบประมาณจากแหล่ ง อื่ น เช่ น เงิ น
สนับสนุนการจัดนิทรรศการจากงบมหาวิทยาลัย
ค่ า สมั ค ร/ค่ า ลงทะเบี ย นร่ ว มอบรม/แข่ ง ขั น
บูรณาการโครงการในลักษณะที่คล้าย กันของ
โปรแกรมวิ ช าต่ า งๆ และเงิ น จากหน่ ว ยงาน
ภายนอก เช่น สสส. เป็นต้น (มส.5.1-1-19)
คณะฯ ได้กาหนดตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบั ติร าชการประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2559 จานวน 31 ตัวชี้วัด โดยได้กาหนดค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนเพื่อนาไปสู่การวัดระดับความสาเร็จ
ของการด าเนิ นงานตามแผนกลยุ ทธ์ และ
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี (มส. 5.1-1-20)
และมีการจัดทาเป็นรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2559 (มส.5.1-1-21) เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ ในการประชุมครั้ง ที่ 7/2559 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559 และในการ
ประชุมครั้ง ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 (มส. 5.1-1-22, มส. 5.1-1-23)
คณะฯ มี ร ะบบการตรวจสอบทางด้ า น
การเงิน ได้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย โดยในงบประมาณประจาปี 2559
เข้ า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านในวั น ศุ ก ร์ ที่ 16
กั น ยายน พ.ศ. 2559 ประกอบด้ ว ยผู้ ช่ ว ย
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
ศาสตราจารย์ ป รั ช ญา ชะอุ่ ม ผล อาจารย์
ดร. สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส โดยมีผู้บริหาร
ของคณะมนุษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ เป็ น
ผู้ให้ข้อมู ลในประเด็นการตรวจดัง ต่อไปนี้ การ
ควบคุมภายในด้านการบริหาร ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้าน
การจัดหารายได้ของคณะและคณะกรรมการการ
ตรวจสอบภายใน ได้ ต รวจตามเอกสาร แบบ
ปย.1, ปย.2 และแบบการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การควบคุมภายใน โดยผลการสอบทาน พบว่า
การประเมิน ผลการควบคุ ม ภายในเป็ นไปตาม
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ผลดาเนินงาน
วิธีการที่กาหนด ระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน ซึ่งผลการตรวจสอบภายในอยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม
คณะฯ มีระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามตัว ชี้วั ดต่ างๆ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะฯ มี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ นผลการดาเนิ นงานตาม
ตั ว ชี้ วั ด ของ แผน ปฏิ บั ติ ร าชก าร ประ จ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดื อ น โดยจั ด ท าเป็ น รายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ โดยใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส. 5.1-1-24)
เพื่ อ น าเสนอและรายงานต่ อ คณะกรรมการ
ประจาคณะในการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ 3/2560 เมื่ อ วั น ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2560 (มส. 5.1-1-25)
ทั้งนี้ คณะฯ ได้ติดตามตรวจสอบและเร่งรัด
การดาเนินงานโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ตรงตามไตรมาส เมื่อประเมินผลการดาเนิน
และการใช้งบประมาณ 2559 พบว่า
- ไตรมาสที่ 1-3 งบเงินรายได้ บ.กศ. โครงการ
ที่เสร็จสิ้นคิดเป็นร้อยละ 60.00
- ไตรมาสที่ 1-3 งบเงิ น รายได้ กศ.บป.
โครงการที่เสร็จสิ้น คิดเป็นร้อยละ 50
- ไตรมาสที่ 1-3 งบประมาณแผ่นดิน
โครงการที่เสร็จสิ้น คิดเป็นร้อยละ 60 (มส.
5.1-1-26)
และทุ ก โครงการได้ จั ด ท ารายงานสรุ ป
ประเมินการดาเนินงานที่ได้รับเสนอต่อผู้บริหาร
พบว่า ทุกโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดงาน (มส. 5.1-1-27)
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 2 ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ม อบหมายให้ คณะฯ มส. 5.1-2-1 คาสั่ง
ด าเนิ น การตามค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ลงวั น ที่
มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง
863/2559 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท า
คณะกรรมการจัดทา
ต้น ทุน ต่อ หลั กสู ตร โดยมี ผู้ช่ วยศาสตราจารย์
ต้นทุนต่อหลักสูตร
สุชิ น รอดก าเหนิด คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ มส. 5.1-2-2 รายงานผลการ
และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ ประกอบด้วย
วิเคราะห์ความคุ้มค่า
อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคา อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฎี
ต้นทุนต่อหน่วย ต่อ
ระ อาจารย์นิฐิณี ทองแท้ และอาจารย์อิสสรา
หลักสูตรคณะ
พร อ่ อ นบุ ญ เป็ น คณะกรรมการจั ด ท าเพื่ อ
มนุษยศาสตร์และ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรภายในคณะ โดยมี
สังคมศาสตร์ ประจาปี
ตัวแทนคณาจารย์ แต่ ละหลักสูตรและบุคลากร
การศึกษา 2559
เข้าร่วมให้ข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อ มส. 5.1-2-3 เอกสาร
หลั ก สูต ร เมื่ อ วัน ที่ 22 กรกฎาคม 2559 และ
ประกอบรายการประชุม
ได้ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ต่อหลักสูตร
คณะกรรมการ
ของปีการศึกษา 2558 และได้ นาเข้า ที่ประชุ ม
ประจาคณะฯ วันที่ 25
คณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อ
กรกฎาคม 2559
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 (มส. 5.1-2-1)
คณะฯ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้ มีการดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลั ก สู ต ร สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ พั ฒ นา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริ ห ารหลั ก สู ต ร อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน
ในปีการศึกษา 2559 คณะได้ดาเนินการ
รับบันทึกข้อความ ที่ สนอ.กนผ.0007/2560 ลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ขอมอบข้อ มูลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อ หลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2559 ตามที่ สานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา ได้ ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุณภาพภายในปี 2559 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์การ
บริหารของสถานบันเพื่อการกากับติตามผลลัพธ์
ตามพั น ธกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์ ข อง
สถาบั น ข้ อ ที่ 2 ระบุ ว่ า การก ากั บ ติ ด ตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิ เคราะห์
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ผลดาเนินงาน
ข้อ มู ลทางการเงิ นที่ ป ระกอบไปด้ ว ยต้ น ทุน ต่ อ
หน่ว ยในแต่ล ะหลัก สูต ร สัด ส่ว นค่ าใช้จ่ ายเพื่ อ
พัฒ นานั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากรการจั ด การ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้ ม ค่ า ของการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน และกองนโยบายและแผน ได้มอบข้อมูล
แก่ ห น่ ว ยงานแล้ ว นั้ น คณะได้ ด าเนิ น การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
คานวณจะน ารายรั บ รายจ่ า ย ของงบต่ า งๆ
เช่ น งบด าเนิ น การ งบบุ ค ลากร งบวิ จั ย
งบอุ ด หนุ น เป็ น ต้ น มาคิ ด วิ เ คราะห์ ร วมกั น
รายละเอี ย ดวิ ธี คิ ด ดั ง เอกสารหมายเลข (มส.
5.1-2-2)
ภาพรวมโดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละหลักสูตร ปี
การศึกษา 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย อ ยู่ ที่ นั ก ศึ ก ษ า 1 ค น มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
10,151.92 บาท ต่ อ ปี หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสน
ศาสตร์ มี ผ ลก าไรจากการด าเนิ น งานอยู่ ที่
12,899,193.44 บาท โดยสรุ ป หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตร์ มีความคุ้มค่าต่อการเปิดการ
จัดการเรียนการสอน จากตัวเลขและผลกาไร
ที่ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร (ค่าร้อยละ
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 89.36 = 4.47
คะแนน และมีผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและคุ ณ ลั ก ษณะ
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ย = 4.40
อยู่ในระดับมาก)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย อ ยู่ ที่ นั ก ศึ ก ษ า 1 ค น มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
13,512.87 บาท ต่อปีหลักสูตรภาษาอัง กฤษ มี
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ผลดาเนินงาน
ผลกาไรจากการดาเนินงานอยู่ที่ 4,524,647.42
บาท โดยสรุป หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีความ
คุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน จาก
ตัวเลขและผลกาไร ที่ได้ จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร (ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไ ด้
งานทา หรื อ ประกอบอาชี พ อิส ระภายใน 1 ปี
ร้ อ ยละ 100 = 5.00 คะแนน และมี ผ ลการ
ส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ การ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษา ค่าเฉลี่ย = 4.10 อยู่ในระดับมาก)
หลักสูตรวิชาภาษาไทย
จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อหน่วย
อยู่ ที่ นั ก ศึ ก ษา 1 คนมี ค่ า ใช้ จ่ า ย 10,743.06
บาท ต่อปี หลักสูตรหลักสูตรวิชาภาษาไทย มีผล
กาไรจากการด าเนิน งานอยู่ที่ 7,507,346.88
บาท โดยสรุป หลักสูตรภาษาไทย มีความคุ้มค่า
ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน จากตัวเลข
และผลก าไร ที่ ไ ด้ จ ากวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ
หลักสูตร (ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไ ด้
งานทา หรื อ ประกอบอาชี พ อิส ระภายใน 1 ปี
ร้ อ ยละ 90 = 4.50 คะแนน และมี ผ ลการ
ส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ การ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษา ค่าเฉลี่ย = 4.39 อยู่ในระดับมาก)
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ
จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่า ต้นทุนต่อ
หน่ ว ยอ ยู่ ที่ นั ก ศึ ก ษ า 1 ค น มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
42,431.54 บาท ต่ อ ปี หลั ก สู ต รบรรณรั ก ษ
ศาสตร์ ฯ มี ผ ลก าไรจากการด าเนิ น งานอยู่ ที่
696,837.62 บาท โดยสรุป หลักสูตรบรรณรักษ
ศาสตร์ฯ มีความคุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการ
เรียนการสอน จากตัวเลขและผลกาไร ที่ไ ด้จาก
วิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ต่ อ หลั ก สู ต ร (ค่ า ร้ อ ยละของ
บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านท า หรื อ ประกอบ
อาชี พ อิ ส ระภายใน 1 ปี ร้ อ ยละ 100 = 5.00
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คะแนน และมีผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและคุ ณ ลั ก ษณะ
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ย = 4.31
อยู่ในระดับมาก)
หลักสูตรการพัฒนาสังคม
จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย อ ยู่ ที่ นั ก ศึ ก ษ า 1 ค น มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
29,361.71 บาท ต่อปีหลักสูตรการพัฒนาสังคม
มีผลกาไรจากการดาเนินงานอยู่ที่ 3,514,560.17
บาทโดยสรุป หลักสูตรการพัฒนาสัง คม มีความ
คุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน จาก
ตัวเลขและผลกาไร ที่ไ ด้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร (ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไ ด้
งานทา หรื อ ประกอบอาชี พ อิส ระภายใน 1 ปี
ร้ อ ยละ 100 = 5.00 คะแนน และมี ผ ลการ
ส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ การ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษา ค่าเฉลี่ย = 4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด)
หลักสูตรภาษาจีน
จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย อ ยู่ ที่ นั ก ศึ ก ษ า 1 ค น มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
37,216.53 บาท ต่อ ปีห ลักสู ตรภาษาจีน มีผ ล
กาไรจากการด าเนิน งานอยู่ที่ 1,062,938.09
บาทโดยสรุป หลั กสูต รภาษาจี น มีความคุ้ มค่ า
ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอนจากตัวเลข
และผลกาไรที่ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร
(ค่ า ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านท า
หรื อประกอบอาชีพ อิ สระภายใน 1 ปี ร้ อยละ
93.75 = 4.69 คะแนน และมี ผ ลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุ ณลั กษณะของบั ณฑิ ตที่ สาเร็ จการศึก ษา
ค่าเฉลี่ย = 4.27 อยู่ในระดับมาก)
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หลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุน
ต่ อ หน่ ว ยอยู่ ที่ นั ก ศึ ก ษา 1 คนมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
50,147.53 บาท ต่อปี หลักสู ตรวิจิ ตรศิล ป์และ
ประยุกต์ศิลป์ มีผลกาไรจากการดาเนินงานอยู่ที่
403,998.41 บาท โดยสรุป หลักสูตรวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ มีความคุ้มค่า ต่อการเปิดการ
จัดการเรียนการสอนจากตัวเลขและผลกาไรที่ได้
จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร (ค่าร้อยละของ
บั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านท า หรื อ ประกอบ
อาชี พ อิ ส ระภายใน 1 ปี ร้ อ ยละ 100 = 5.00
คะแนน และมีผลการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและคุ ณ ลั ก ษณะ
ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ย = 4.44
อยู่ในระดับมาก)
หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่ ว ย อ ยู่ ที่ นั ก ศึ ก ษ า 1 ค น มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
20,341.97 บาท ต่อปี หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
มีผลกาไรจากการดาเนินงานอยู่ที่ 1,920,404.83
บาท โดยสรุป หลักสูตรสารสนเทศภูมิศาสตร์ มี
ความคุ้มค่า ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน
จากตัวเลขและผลกาไร ที่ได้จากวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหลักสูตร (ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ร้อยละ 78.57 = 3.93 คะแนน และมีผลการ
ส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ การ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึ ก ษา ค่ า เฉลี่ ย = 3.04 อยู่ ใ นระดั บ ปาน
กลาง)
หลักสูตรนิติศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย อ ยู่ ที่ นั ก ศึ ก ษ า 1 ค น มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
16,740.75 บาท ต่อปี หลักสูตรนิติศาสตร์ มีผล
กาไรจากการด าเนิน งานอยู่ที่ 4,908,052.32
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บาทโดยสรุป หลักสูตรนิติศาสตร์ มีความคุ้มค่า
ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน จากตัวเลข
และผลกาไรที่ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร
(ค่ า ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านท า
หรื อประกอบอาชีพ อิ สระภายใน 1 ปี ร้ อยละ
100 = 5.00 คะแนน และมีผลการสารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตต่อ การปฏิบั ติง านและ
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ค่าเฉลี่ย = 3.92 อยู่ในระดับมาก)
หลักสูตรดนตรีศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่ ว ยอ ยู่ ที่ นั ก ศึ ก ษ า 1 ค น มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
30,097.52 บาท ต่อปีหลักสูตรดนตรีศึกษา มีผล
กาไรจากการด าเนิน งานอยู่ที่ 3,150,431.10
บาทโดยสรุป หลักสูตรดนตรีศึกษา มีความคุ้มค่า
ต่อการเปิดการจัดการเรียนการสอน จากตัวเลข
และผลกาไรที่ได้จากวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร
(ค่ า ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านท า
หรื อประกอบอาชีพ อิ สระภายใน 1 ปี ร้ อยละ
78.57 = 3.93 คะแนน และมี ผ ลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุ ณลั กษณะของบั ณฑิ ตที่ สาเร็ จการศึก ษา
ค่าเฉลี่ย = 4.33 อยู่ในระดับมาก)
ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย แต่ละโปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา

ค่าใช้จ่าย/1 คน/
ปี
ห ลั ก สู ต ร รั ฐ 10,541.79 บาท
ประศาสนศาสตร์
ห ลั ก สู ต ร 7,069.58 บาท
ภาษาอังกฤษ
ห ลั ก สู ต ร วิ ช า 10,743.06 บาท
ภาษาไทย
หลั กสู ตรบรรณรัก ษ 42,431.54 บาท
ศาสตร์ฯ
หลั กสู ตรการพัฒ นา 31,058.04 บาท
สังคม
หลักสูตรภาษาจีน
37,216.53 บาท

ผลการ
ดาเนินงาน
12,899,193.44
บาท
8,436,833.41
บาท
7,507,346.88
บาท
696,837.62
บาท
3,514,560.17
บาท
1,062,938.09
บาท
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หลั ก สู ตรวิ จิ ตรศิ ล ป์ 50,147.53 บาท
และประยุกต์ศิลป์
หลักสูตรสารสนเทศ 36,188.99 บาท
ภูมิศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตร์ 16,740.75 บาท
ห ลั ก สู ต ร ด น ต รี 30,097.52 บาท
ศึกษา

หลักฐาน
403,998.41
บาท
1,920,404.83
บาท
4,908,052.32
บาท
3,150,431.10
บาท

จากตาราง พบว่า หลักสูตรที่ได้
งบประมาณมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์ ส่วนหลักสูตรที่ได้งบประมาณ
น้อยที่สุด ได้แก่ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ จาก
การได้งบประมาณต่อ 1 คน ของนักศึกษา จะ
พบว่าหลักสูตรที่ได้งบประมาณมากจะเป็น
หลักสูตรที่มีความจาสามารถเฉพาะ และ
หลักสูตรที่มีความจาเป็นต้องใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ส่วนหลักสูตรที่ได้
งบประมาณรองลงมา ก็จะเป็นหลักสูตรที่มีการ
ให้อุปกรณ์ในการเรียนการสอนไม่สูงมาก
นอกจากนี้ ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ยังมีบางหลักสูตรที่มีความ
หลากหลายทางปริญญาบัตร อาทิ เช่น หลักสูตร
ภูมิสารสนเทศ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรดนตรีศึกษา ได้วุฒิปริญญาตรีด้าน
ครุศาสตรบัณฑิต อาจได้งบประมาณสนับสนุน
นอกคณะฯ
นอกจากนี้ แ ล้ ว ในปี ก ารศึ ก ษา 2559
จากผลการวิ เ คราะห์ ค่ า ต้ น ทุ น หลั ก สู ต รบาง
หลัก สูต ร ได้แ สดงถึ ง ค่ าการลงทุ นในการเรีย น
ของนักศึกษากับผลที่เกิดกับนักศึกษา พบว่า
1) นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รภู มิ ส ารสนเทศ
จานวน 13 คน เข้ าสู่แ หล่ ง งานที่ บริ ษัท แมพ
พ้อยเอเซียประเทศไทย จากัด และได้รับงานทา
ทั้งหมดและตรงตามสายงานภูมิสารสนเทศ คิด
เป็ นร้ อยละ 50 ทั้ง นี้ คณะฯ ได้ สนั บสนุน ให้
อาจารย์ใช้เครือข่ายองค์กรภายนอกโดยการนา
นักศึกษาเข้าสู่แหล่งงานโดยตรงแล้ว ยังได้มีการ
ปรั บ เปลี่ ย นการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เป็ น
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สหกิจศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ โดยจัดทา
สหกิ จ ศึ ก ษากั บ บริ ษั ท TEAM CONSUL TANT
Co.,Ltd
2) ศูนย์ฝึกประประสบการวิชาชีพได้นา
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรของทุกหลักสูตร
มาพิจารณาร่วมในการจัดระบบวิเคราะห์แหล่ง
งานที่นักศึกษาจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพและมี
โอกาสได้งานหลังจบการศึกษาของทุกหลักสูตร
จากผลการดาเนินงานเบื้องต้น คณะฯ
ได้นาผลสรุปการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรปี
2559 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วั น ศุ ก ร์ ที่ 2 1 ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 6 0 โ ด ย
คณะกรรมการประจ าคณะรั บ ทราบ และให้
ข้ อ เสนอแนะให้ มี ก ารเพิ่ ม จ านวนนั ก ศึ ก ษา
ส าหรั บ หลั ก สู ต รที่ มี นั ก ศึ ก ษาน้ อ ยเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความคุ้มค่าของแต่ละหลักสูตร (มส. 5.1-2-3 )
และพิจารณาหาคู่ เทีย บในมหาวิทยาลัย อื่นที่ มี
บริ บ ทเที ย บเคี ย งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร เพื่ อ สร้ า งโอกาสทางการแข่ ง ขั น
ให้กับนักศึกษา
 3 ดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ มส. 5.1-3-1 คู่มือบริหาร
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยงตามกระบวนงาน
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
บริหารความเสี่ยงที่ มหาวิท ยาลัย กาหนด (มส.
ราชภัฏกาแพงเพชร
5.1-3-1) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.
1. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
2558
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจาปี มส. 5.1-3-2 คาสั่งคณะ
งบประมาณ พ.ศ.2560 (มส.5.1-3-2) ตามคาสั่ง
มนุษยศาสตร์และ
คณะฯ ที่ 060/2559 สั่ ง ณ วัน ที่ 1 กัน ยายน
สังคมศาสตร์ที่
พ.ศ.2559 โดยมีผู้บริหารของคณะฯ และตัวแทน
060/2559 เรื่องแต่งตั้ง
ที่ รั บ ผิ ด ชอบพั น ธกิ จ หลั ก ของคณะฯ ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการจัดวาง
คณะกรรมการ โดยคณะทางานประกอบด้ ว ย
ระบบควบคุมภายในและ
คณบดี รองคณบดี หั ว หน้ า ส านั ก งานและ
บริหารความเสี่ยง
คณาจารย์ภายในคณะ โดยผู้บริหารของคณะฯ มี
ประจาปีงบประมาณ
บทบาทส าคั ญ ในการก าหนดนโยบายและ
พ.ศ.2560 สั่ง ณ วันที่ 1
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
กันยายน พ.ศ.2559
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2. คณะกรรมการฯ ตามข้อ 1. จัด ประชุ ม มส. 5.1-3-3 เอกสาร
เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง เมื่อ
ประกอบการประชุม
วั น ที่ 6 กั น ยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม
คณะกรรมการฯ เมื่อ
บุ น น า ค อ า คา ร ค ณะ ม นุ ษย ศ า สต ร์ แ ล ะ
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.
สังคมศาสตร์ (มส.5.1-3-3) โดยทาการวิเคราะห์
2559
ประเด็ นความเสี่ ยงจากกลยุ ทธ์ และแผนปฏิ บั ติ มส. 5.1-3-4 บันทึกข้อความ
ราชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2560 โดย
ถึงคณบดี ลงวันที่ 9
คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกประเด็นที่มีความ กันยายน พ.ศ. 2559
เสี่ยงสูง จานวน 7 ประเด็น ได้แก่ (มส. 5.1-3-4,
เรื่อง ขอนาเสนอประเด็น
มส. 5.1-3-5)
ความเสี่ยง ประจาปี
(1) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
งบประมาณ พ.ศ.2560
(2) พัฒนาตาบลต้นแบบด้านการ
มส. 5.1-3-5 แผนปฏิบัติ
จัดการตนเองผ่านการจัดทาธรรมนูญตาบล
ราชการประจาปี
ตาบลหนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัด
งบประมาณ พ.ศ.2560
กาแพงเพชร
1) โครงการพัฒนาสื่อ
(3) พัฒนาโปรแกรมวิชาสู่ความโดด
ประชาสัมพันธ์คณะ
เด่นและเป็นเลิศ
มนุษยศาสตร์และ
(3.1) พัฒนาโปรแกรมวิชาวิชา
สังคมศาสตร์ เพื่อสร้าง
สารสนเทศภูมิศาสตร์สู่ความโดดเด่นและเป็น
ภาพลักษณ์ขององค์กร
เลิศ
ผ่านสื่อสาธารณะ
(3.2) พัฒนาโปรแกรมวิชาภาษา 2) พัฒนาตาบลต้นแบบด้าน
วิชาภาษาอังกฤษสู่ความโดดเด่นและเป็นเลิศ
การจัดการตนเองผ่าน
(4) พัฒนางานวิจัย สาขา
การจัดทาธรรมนูญตาบล
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาบลหนองหลวง อาเภอ
(5) พัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่ง
ลานกระบือ จังหวัด
ทางวิชาการ
กาแพงเพชร
(6) งานการพัฒนาระบบงานสาร
3) โครงการพัฒนาโปรแกรม
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
วิชาสู่ความเป็นเลิศ
3 . หลั งจาก นั้ นคณะฯ มี ค าสั่ งแต่ งตั้ ง
(3.1) โปรแกรมวิชา
คณะกรรมการดาเนินการจัดทาแผนบริหารความ ภาษาอังกฤษ
เสี่ ยง จั ดโครงการและกิ จกรรมตามแผนบริ หาร
(3.2) โปรแกรมวิชา
ความเสี่ ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตาม
สารสนเทศภูมิศาสตร์
คาสั่งคณะ ที่ 064/2559 สั่ง ณ วันที่ 8 กันยายน 4) พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
พ.ศ.2559 (มส. 5.1-3-6)
คณะมนุษยศาสตร์และ
4. คณะกรรมการฯ ตามข้อ 3. ดาเนินการ
สังคมศาสตร์
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง และเอกสารที่
5) โครงการพัฒนาคณาจารย์
เกี่ยวข้องดังนี้
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2559

144
มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

4.1 กาหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแบบ RM 1
4.2 วิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
ผลกระทบ ระดับโอกาสที่จะเกิด (L) ระดับ
ผลกระทบ (C) และระดับความเสี่ยงตามแบบ RM 2
4.3 ระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง
พร้อมระบุการตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ RM
2–1
4.4 กาหนดแนวทางการตอบสนองความ
เสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ RM 3
โดยคณะฯ ได้นาเสนอแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เพื่อให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะมาตรการเพิ่มเติม (มส.5.1-37)
5. คณะกรรมการตามข้อ 3. ดาเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง (มส. 5.1-3-8)
6.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
ได้รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ ของ
แผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ตามแบบ
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM- 4)
โดยรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่ อวันที่ 5 เมษายน
พ.ศ.2560 (มส.5.1-3-9)
7. มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริ ห ารความเสี่ย ง ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.
2560 รอบ 9 เดื อ น (1 ตุ ล าคม 2559 – 30
มิถุนายน 2560) ตามแบบสรุปผลการดาเนินงาน
จากการบริห ารความเสี่ ย ง (แบบ RM-5) (มส.
5.1-3-10 , มส.5.1-3-11) และแบบสรุปผลการ
ประเมินความเสี่ยงภายหลัง การดาเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-6) (มส.5.1-312) โดยมีผลการดาเนินงาน
สรุปดังนี้

งานการพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
มส. 5.1-3-6 คาสั่งคณะ ที่
064/2559 สั่ง ณ วันที่
กันยายน พ.ศ.2559
มส. 5.1-3-7 (ร่าง) แผน
บริหารความเสี่ยง นาเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 และ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่
7/2559
มส. 5.1-3-8 เอกสารการ
บริหารความเสี่ยง (RM 1
– RM 3) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
มส. 5.1-3-9 รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง ตาม
แบบติดตามผลการ
จัดการความเสี่ยง (แบบ
RM 4) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
มส. 5.1-3-10 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม พ.ศ.2560
มส. 5.1-3-11 แบบสรุปผล
การดาเนินงานจากการ
6)
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โครงการ/
แผนบริหารความ
เสี่ยง
(1) การ
ประชาสั ม พั น ธ์
หลักสูตรเชิงรุก
( 2 ) พั ฒ น า
ต าบ ล ต้ น แ บ บ
ด้ า นการจั ด การ
ตนเองผ่ า นการ
จั ด ท าธรรมนู ญ
ตาบล ตาบล
หนองหลวง
อาเภอลาน
กระบื อ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร
( 3 ) พั ฒ น า
โปรแกรมวิ ช าสู่
ความโดดเด่นและ
เป็นเลิศ
3.1 ภูมิ
สารสนเทศ
3.2
ภาษาอังกฤษ
( 4 ) พั ฒ น า
ง า น วิ จั ย ส า ข า
มนุ ษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
( 5 ) พั ฒ น า
ค ณ าจา รย์ เ ข้ า สู่
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการ
(6) งานการ
พั ฒ นาระบบงาน
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

หลักฐาน

ระดับความ
เสี่ยงก่อน
ดาเนินการ

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
ดาเนิน
การ

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ลดลง

20
สูงมาก

15
สูง



12
สูง

4
ปานกลาง



16
สูง
16
สูง

2
ต่า
2
ต่า

12
สูง

6
ปานกลาง



12
สูง

9
สูง



9
สูง

6
ปานกลาง



บริหารความเสี่ยง (แบบ
RM-5)
มส. 5.1-3-12 แบบสรุปผล
การประเมินความเสี่ยง
ภายหลังการดาเนินการ
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยง (แบบ RM-6)
มส.5.1-3-13 แบบสรุปปัจจัย
ความเสี่ยงที่ต้อง
ดาเนินการต่อไปในปี
ถัดไป (แบบ RM 7)
มส. 5.1-3-14 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2560




จากสรุปผลการดาเนินงานตามตารางข้างต้น
พบว่ า จากแผนบริห ารความเสี่ ย ง ทั้ ง 6 แผน
สามารถดาเนินการให้ระดับความเสี่ยงเดิมลดลง
ได้ ทั้ง 6 แผน คิดเป็นร้อยละ 100
8. คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
คณะฯ ได้ รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผน
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บริ หารความเสี่ ยง ตามแบบ RM 5 และแบบ
RM 6 รวมทั้ ง แบบสรุ ปปั จ จั ย ความเสี่ย งที่ ต้ อ ง
ดาเนินการต่อไปในปีถัดไป ตามแบบ RM 7 (มส.
5.1-3-13) โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (มส.5.1-3-14)
โดยคณะกรรมการประจาคณะมีมติที่ประชุมดัง
รายละเอียดในรายงานการประชุม
9. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจาคณะไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
 4 บริหารงานด้วยหลัก
คณะผู้บริหาร บริหารงานโดยควบคุมดูแล มส. 5.1-4-1 รายงานผล
ธรรมภิบาล อย่างครบถ้วน กิ จ การต่ า งๆ ที่ ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องคณะ การสารวจความคิดเห็น
ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้.ส่วนเสีย ตามหลัก เกีย่ วกับการบริหารงาน
การดาเนินงานอย่างชัดเจน ธรรมาภิ บ าล ทั้ ง 10 ประการ ซึ่ ง ปรากฏตาม และธรรมาภิบาลของ
รายงานผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ คณบดี ผู้อานวยการ
บริ ห ารง านและธ รรมาภิ บ าลของคณบ ดี สานัก สถาบันหรือ
ผู้ อ าน ว ยการ ส านั ก สถาบั น หรื อ หั ว หน้ า หัวหน้าหน่วยงานที่
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
คณะ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร เทียบเท่าคณะ ของ
ประจาปีงบประมาณ 2559 (มส.5.1-4-1) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ใ น ส่ ว น ข อ ง ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ ฯ กาแพงเพชร ประจาปี
คณะอนุกรรมการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกั บ งบประมาณ 2559
การบริ ห ารงานและธรรมาภิ บ าลของคณบดี ฯ มส. 5.1-4-2 แผนกลยุทธ์
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แต่งตั้ง คณะมนุษยศาสตร์และ
ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นจากบุคลากร สังคมศาสตร์ ประจาปี
สายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งหมดของคณะ พ.ศ. 2556-2560
ที่ มี อ ายุ ง าน 1 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 88 คน เก็ บ มส. 5.1-4-3 เอกสารการ
ข้อมูลได้ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 92.05 ซึ่ง ผล ทบทวนแผนเพื่อจัดทา
การวิเคราะห์ข้อมูล ในด้านที่ 7 การบริหารงาน แผนปฏิบัติราชการ
ตามหลั กธรรมาภิ บาล ปรากฏว่ า คณบดีค ณะ ประจาปีงบประมาณ
มนุษยศาสตร์ฯ ได้คะแนน ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ใน 2559
ระดับดี เมื่อแยกตามหลัก ธรรมาภิบาล 10 หลัก
พบว่า
1. หลักประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ใน
ระดับมาก
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2. หลักประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่
ในระดับมาก
3. หลักการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่
ในระดับมาก
4. หลักภาระรับชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่
ในระดับมาก
5. หลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่
ในระดับมาก
6. หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่
ในระดับมาก
7. หลักการกระจายอานาจ มีค่าเฉลี่ย 4.43
อยู่ในระดับมาก
8. หลั ก นิ ติ ธ รรม มี ค่ า เฉลี่ ย 4.44 อยู่ ใ น
ระดับมาก
9. หลักความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่
ในระดับมาก
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีค่าเฉลี่ย 4.42
อยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้ การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ทั้ง 10 ประการ สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล
1) คณะได้ปฏิบัติราชการโดยมีแผนกลยุทธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 25562560 เป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ น งาน
(มส.5.1-4-2)
มส. 5.1-4-4 เอกสารการ
2) มี ก ารทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ก่ อ นสิ้ น ปี ทบทวนแผนเพื่อจัดทา
งบประมาณเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี แผนปฏิบัติราชการ
งบประมาณ 2559 (มส.5.1-4-3) และใน ประจาปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2560 (มส.5.1-4-4)
2560
3) มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มส. 5.1-4-5 รายงานผลการ
ในทุกโครงการที่ ได้ รับงบประมาณมาดาเนิ นการ ติดตาม ประเมินผลการ
แบ่งเป็นรอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน, และ 12 ปฏิบัติราชการ
เดื อ น เพื่ อ ให้ มี การปรั บปรุ ง และพั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง (มส.5.1-4-5)
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2. หลักประสิทธิภาพ
มส. 5.1-4-6
ในการบริหารราชการ คณะมีการใช้ระบบ
http://www.kpru.ac.t
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม
h/th/informationเพื่อให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความคุ้มค่า
service-online/
ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลา และยัง
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความ
สามารถในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1) ด้านการบริหารงาน คณะใช้สารสนเทศ
ออนไลน์ (E-University) มาใช้ในการดาเนินงาน
(มส. 5.1-4-6) โดยแบ่งเป็น
- สาหรับผู้บริหาร 4 ระบบ เช่น ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(KPRU MIS), ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (E-PAR) เป็นต้น
- สาหรับบุคลากร 17 ระบบ เช่น ระบบ
การบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Personal), ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR), ระบบบัญชี 3
มิติ (ระบบ 3D GF KPRU), ระบบเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Binary Documents), ระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน (eLearning), ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์และ
วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน เป็นต้น
- สาหรับนักศึกษา 12 ระบบ เช่น ระบบ
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ, ระบบ
ลงทะเบียนเรียนนออนไลน์, ระบบตรวจสอบผล มส. 5.1-4-7 รายงานสรุป
การเรียนออนไลน์, ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ผลการวิเคราะห์ต้นทุน
การเรียนการสอน (e-Learning), ระบบสื่อ
ต่อหน่วยต่อหลักสูตร
eDLTV, ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา,
คณะมนุษยศาสตร์และ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib เป็นต้น
สังคมศาสตร์
2) เพื่อความคุ้มค่าในการบริหารงาน คณะ
ได้จัดทาการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลักสูตร ซึ่งในภาพรวมทุกหลักสูตรสามารถ
บริหารจัดการเรียนการสอนโดยไม่ประสบ
สภาวะการขาดทุน (มส. 5.1-4-7)

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2559

149
มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

3. หลักการตอบสนอง
มส. 5.1-4-8 ปกเล่มหลักสูตร
คณะสามารถดาเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ทั้ง 10 หลักสูตร
ความไว้วางใจ และตอบสนองความคาดหวัง/ความ
ต้องการ ดังนี้
1) หลักสูตร
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะได้ เ ปิ ด สอน
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ในระดับปริญญาตรี จานวน 10 หลักสูตร ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2559 และได้รับความ
เห็ นชอบจากส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดม
ศึกษา (สกอ.) ทุกหลักสูตร (มส.5.1-4-8) ดังนี้
(1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
ภูมิสารสนเทศ
(4) หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
(5) หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
ภาษาอังกฤษ
(6) หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
ภาษาจีน
(7) หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
ภาษาไทย
(8) หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
การพัฒนาสังคม
มส.5.1-4-9 สรุปโครงการ
(9) หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา บริการวิชาการ ปี
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
การศึกษา 2559
(10) หลั กสู ตรครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
ดนตรีศกึ ษา
2) งานบริการวิชาการแก่สังคม
ในปี การศึ กษา 2559 คณะได้ ด าเนิ นการ
จั ดท าโครงการบริ การวิ ชาการแก่ สั ง คม อย่ า ง
หลากหลาย (มส.5.1-4-9) เช่น
(1) นิทรรศการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน”
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(2) กิจกรรมเข้าค่ายประชาธิปไตย (ค่ายต้ น
กล้าประชาธิปไตย ปีที่ 7)
(3) อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมายสาหรับ
ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น (คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ)
(4) โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ให้ มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
(5) การพั ฒนาแหล่ ง ศึ กษาเรี ยนรู้ ตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(6) โครงการการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นและสร้างความร่ วมมือกั บ
เครือข่ายชุมชน
(7) โครงการพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวชุมชน
ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
และการวิจัย
(8) โครงการส่ งเสริ มการพัฒนา การบริ หาร
จัดการงานยุติธรรมชุมชน และค่ายส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC
(9) โครงการปลู ก ฝั ง ความเป็ น พลเมื อ ง
ด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(10) ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
(11) สั ม มนา “ราชานั ก พั ฒ นา: ศาสตร์ มส.5.1-4-10 สรุปงานวิจัย
พระราชากั บ การพั ฒ นาประเทศไทยในยุ ค ปีการศึกษา 2559
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) โครงการการพั ฒ นานวั ต กรรมด้ า น
ภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
(17) โครงการพั ฒนาต าบลต้ นแบบด้ านการ
จัดการตนเองผ่านการจัดทาธรรมนูญตาบล ตาบล
หนองหลวง อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
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3) งานวิจัย
ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะมี ง านวิ จั ย ที่
สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่นอย่างหลากหลาย
(มส.5.1-4-10) เช่น
(1) การสร้างระบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่ น
ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมในการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตผู้ สู งอายุ สู่ การจั ด
สวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน
(2) รู ปแบบการน าแผนชุ มชนสู่ แผนพั ฒนา
3 ปี ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
กาแพงเพชร
(3) ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ การ
สนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดกาแพงเพชร
(4) การศึกษารูปแบบ การกระจายตัวและ
ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ไฟ เพื่ อ สร้ า งแนวทาง
การจั ด การไฟในพื้ น ที่ เ กษตรกรรม โดยใช้
ภู มิ ส ารสน เทศ: ก รณี ศึ ก ษา อ าเภอ เมื อ ง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
(5) ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน:
กรณีศึกษาประชาชนในเขตพื้นที่ ตาบลคลองลาน
พัฒนา อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
(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
มส.5.1-4-11 คารับรองการ
1) คณบดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ได้จัดทา ปฏิบัติราชการสาหรับ
คารับรองการปฏิบัติราชการต่ออธิการบดี ทุก ผู้บริหาร ประจาปี
ปีงบประมาณ (มส.5.1-4-11)
งบประมาณ 2559 และ
2) มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ ประจาปีงบประมาณ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 2560
ผลงานของคณะ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตาม มส.5.1-4-12 รายงานผลการ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดาเนินงานเพื่อรับการ
และข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยติ ด ตาม ติดตาม ตรวจสอบ
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ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของคณะ ใน 4 และประเมินผลงาน
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตาม ของผู้บริหารคณะ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ว นที่ 2 การ มส.5.1-4-13
พัฒนาองค์กร ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจ http://www.kpru.ac.th
หลัก ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็ นเกี่ยวกับ /th/mailto-president/
การบริ ห ารงานและธรรมาภิ บ าลของคณบดี contact.php
(มส.5.1-4-12)
มส.5.1-4-14
3) รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ปั ญ หาต่ า งๆ ของคณะ https://huso.kpru.ac.t
ต่อมหาวิทยาลัยและสาธารณะ โดยเปิดให้มีการ h/main/
ร้องเรียนทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยผ่านสายตรง มส.5.1-4-15 ประเมิ น การ
อธิการบดี ที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษย์ฯ (มส.5.1เรียนการสอนออนไลน์
4-13) และสายตรงคณบดี ทางเว็บไซต์ของคณะ
https://tabian.kpru.ac
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส.5.1-4-14)
.th/eval/eval.asp
4) รับผิดชอบโดยให้นักศึกษาได้ประเมินด้าน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (มส.5.1-4-15)
5. หลักความโปร่งใส
คณะมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารงานด้ ว ย
ความโปร่งใส โดยทุกกระบวนการมีการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมาในทุกขั้นตอน เช่น
1) ทั้ง บุคคลากรภายในและบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึง ข้อมูลข่ าวสารของคณะได้อย่า ง
เสรีผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (มส. 5.1-4-16)
2) บุ ค คลากรในคณะสามารถเข้ าถึ ง ข้อ มู ล
ข่าวสารในทุก ขั้น ตอนของการด าเนินกิ จกรรม
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
คณะกรรมการประจาคณะ (มส. 5.1-4-17)
3) มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน และมี ก าร
รายงาน ผลก าร ด าเนิ น ง าน ต่ อ หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในของมหาวิ ทยาลัย โดยผลการ
ตรวจสอบภายใน พบว่าระบบการควบคุมภายใน
บรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม (มส.
5.1-4-18)
4) คณะมี ก ารจั ด ท าจดหมายข่ า วเผยแพร่
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
คณะกรรมการประจา
คณะ
มส.5.1-4-18 รายงานการ
วางระบบการควบคุม
ภายในและการประเมิน
ผลการควบคุมภายใน
ของคณะฯ
มส.5.1-4-19 จดหมายข่าว
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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ภายในและบุค คลภายนอกได้ ทราบถึ ง ขั้น ตอน
หรื อ กระบวนการต่ า งๆ ในการด าเนิ น งาน
(มส.5.1-4-19)
6. หลักการมีส่วนร่วม
คณะฯ ใช้ ห ลั ก การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
โดยให้ ผู้มี ส่ว นได้ส่ วนเสี ยทุ กกลุ่ม ได้ มีส่ วนร่ว ม
ในกระบวนการต่างๆ ดังนี้
1) ก าร บริ ห าร ขอ ง คณะฯ มี ก าร แบ่ ง
โครงสร้าง ในรูปแบบโปรแกรมวิชา การตัดสินใจ
เรื่ อ งส าคั ญ ต่ า งๆ คณะจะใช้ ม ติ ข องคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี
รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา เป็นกรรมการ
และหัวหน้าสานักงานคณบดี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ (มส.5.1-4-20)
2 ) มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใน รู ปแบบขอ ง
คณะกรรมการชุ ดต่างๆ เพื่อให้ คณาจารย์จากทุ ก
โปรแกรมวิ ช าเข้ า มาร่ ว มเป็ น กรรมการ เช่ น
คณะกรรมการดาเนินงานด้านวิจัย, คณะกรรมการ
วิชาการ เป็นต้น (มส. 5.1-4-21)
3) เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้ง หมดได้ร่วมกัน
คิด ร่วมกันทา ร่วมตัดสินใจ ในการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาคณะ เช่น ในกระบวนการจัดทา
และทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ พ.ศ. 2556-2560
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี (มส.5.1-4-22)
4) เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ป ระเมิ น
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ในทุกรายวิชาที่
สอน (มส.5.1-4-23)
5) เปิด โอกาสให้ผู้ ใช้ บัณ ฑิ ตสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม เช่น การปรับปรุง /
พัฒนาหลักสูตร ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น (มส.
5.1-4-24)

มส.5.1-4-20 คาสั่งคณะ
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการ
และคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ
มส.5.1-4-21 คาสั่งคณะ
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร
ปฏิบัติงานในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มส.5.1-4-22 บันทึกเชิญ
ประชุมร่วมจัดทาและ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ.
2556-2560 และแผน
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
มส.5.1-4-23 ตัวอย่าง
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
มส.5.1-4-24 หนังสือเชิญผู้ใช้
บัณฑิต

7. หลักการกระจายอานาจ
มส.5.1-4-25 คาสั่งคณะ
1) คณบดี มี ก ารมอบอ านาจให้ ร องคณบดี เรื่อง การมอบหมายงาน
ได้ มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการ การมอบอานาจให้ปฏิบัติ
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ดาเนินงานแทน เพื่อช่วยให้การบริหารงานของ ราชการแทน และการ
คณะเป็นไปอย่างคล่องตัว (มส.5.1-4-25)
รักษาราชการแทน
2) คณะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง าน มส.5.1-4-26 คาสั่งคณะ
โดยถ่ า ยโอนอ านาจให้ กั บ คณะกรรมการตาม เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร
พันธกิจของคณะในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ปฏิบัติงานในคณะ
ด้ า นวิ จั ย ด้ า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ด้ า นบริ ก าร มนุษยศาสตร์และ
วิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็น สังคมศาสตร์
ต้น (มส.5.1-4-26)
มส.5.1-4-27 คาสั่งคณะ
3) มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ มี อ านาจ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
หน้าที่ เฉพาะเรื่ อง ที่ประกอบด้วยบุ คลากรที่ มี วารสารพิกุล
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการระดมสรรพกาลัง ใน มส.5.1-4-28 คาสั่งแต่งตัง้
การดาเนินกิจกรรมนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น สโมสรนักศึกษาประจา
การแต่ ง ตั้ ง คณะท างานวารสารพิ กุ ล เป็ น ต้ น คณะฯ
(มส. 5.1-4-27)
4) การกระจายอานาจระดับนักศึกษา คณะ
ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สโมสรนั ก ศึ ก ษาประจ าคณะ
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ ท า
หน้าที่ดาเนินกิจกรรมของนักศึกษา (มส. 5.1-428)
8. หลักนิติธรรม
มส.5.1-4-29 แบบสรุปการ
ผู้ บ ริ ห ารใช้ อ านาจของกฎหมาย ระเบี ย บ ประเมินผลการปฏิบัติ
ข้อบังคับ ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เช่น ราชการของบุคลากร
1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 มส.5.1-4-30 ผลการ
เดือน, 12 เดือน (มส. 5.1-4-29)
ดาเนินงานตามแผนการ
2) การอนุ ญ าตให้ ล าหรื อ ไปราชการเพื่ อ บริหารและพัฒนา
ฝึ ก อบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน ตามสิ ท ธิ ข อง บุคลากร
บุคลากร (มส. 5.1-4-30)
9. หลักความเสมอภาค
มส.5.1-4-31 ประกาศคณะฯ
คณะผู้บริหาร ให้ความสาคัญ กับหลักความ เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
เสมอภาคทั้งในด้านการบริหารและการให้บริการ ขอรับทุนอุดหนุนการ
ของคณะ เช่น
ทาวิจัย งานสร้างสรรค์
1) การปฏิบัติต่อบุคลากรทั้งสายวิชาการและ และผลงานวิชาการใน
สายสนับสนุน จะไม่มีก ารแบ่ง แยกสถานะของ ลักษณะอื่น
การด ารงต าแหน่ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ า ราชการ มส.5.1-4-32 ประกาศคณะฯ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้าง เรื่อง การส่งข้อเสนอ
และบุคลากรทุกคนจะได้รับการบริการต่างๆ ที่
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2559

155
มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

คณะจัดให้อย่างเสมอภาคกัน และมีโอกาสได้รับ เพื่อขอรับทุนอุดหนุน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น ห น้ า ที่ ก า ร ง า น ต า ม งานวิจัย งานสร้างสรรค์ฯ
ความสามารถของตนเองอย่างเท่าเทียมกัน (มส. มส.5.1-4-33 บันทึกข้อความ
5.1-4-31 - มส.5.1-4-34)
เชิญชวนเขียนบทความลง
2) ทุก สาขาวิ ชาของคณะที่เ ปิ ดรั บ นั กศึ ก ษา ในวารสารพิกลุ
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ มส.5.1-4-34 ผลการ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่ง แยกด้านเชื้อชาติ ดาเนินงานตามแผนการ
ศาสนา ฐานะ ความสมบูรณ์ ของร่ างกาย และ บริหารและพัฒนา
อื่นๆ (มส. 5.1-4-35)
บุคลากร
มส.5.1-4-35 ประกาศผลการ
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ภาคปกติ ประจาปี
การศึกษา 2559
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
มส.5.1-4-36 รายงานการ
ในการบริหารงานของคณะ ผู้บริหารใช้
ประชุมคณะกรรมการ
หลักการหาข้อตกลงจากข้อคิดเห็นของที่ประชุม
ประจาคณะ, รายงานการ
โดยกระบวนการตัดสินใจในที่ประชุมของ
ประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ในเรื่องต่างๆ ทั้งประเด็น เชิง
บริหารคณะ, รายงานการ
นโยบาย การบริหาร และแนวทางปฏิบัติจะ
ประชุมคณาจารย์
อาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มีการยอมรับหลัก
เหตุผลทีม่ ีการประสานความคิดเห็น ที่แตกต่าง
เพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน ทั้งในการประชุมของ
คณะกรรมการประจาคณะ, การประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ, และการประชุม
คณาจารย์ (มส.5.1-4-36)
 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ด้านการผลิตบัณฑิต คณะดาเนินการจัดการ มส. 5.1-5-1 รายงาน
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต โดยกาหนดประเด็น
แผนการจัดการความรู้
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ ในด้านการจัดการเรีย นการสอน ตามขั้นตอน
“ด้านการเรียนการสอน
ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ของการจัดการความรู้ ดังนี้
ปีการศึกษา 2559”
ตามประเด็นความรู้ อย่าง
คณะมนุษยศาสตร์และ
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
สังคมศาสตร์
การผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
มส. 5.1-5-2 รายงานการ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ประชุมคณะกรรมการ
ลักษณ์อักษรและนามาใช้ใน
บริหารคณะฯ เมื่อวันที่
การปฏิบัติงานจริง
19 กรกฎาคม พ.ศ.2560
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2559
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วัน เดือน
ผลการ
ปี
ดาเนินการ
1. เพื่อกาหนด โครงการ
7-8
ได้ความรู้
ความรู้เพื่อ
พัฒนาอาจารย์ กันยายน หลักหรือ
พัฒนาความ
เรื่อง การบูร
2559
หัวข้อหลัก
แข็งแกร่งทาง ณาการการ
ได้แก่ การ
วิชาการด้าน
จัดการเรียน
ออกแบบ
การจัดการ
การสอนกับ
การจัดการ
เรียนการสอน พันธกิจอื่น
เรียนการ
ของอาจารย์
สอนที่มี
การบูรณา
การกับพันธ
กิจอื่น
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

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

การ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การ
จัดการเรียน
การสอนที่มี
การบูรณาการ
กับพันธกิจ
ต่างๆ ในปีที่
ผ่านมา

วัน เดือน
ผลการ
ปี
ดาเนินการ
10
คณาจารย์
มกราคม ได้รับความรู้
2560
จากการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง
การจัดการ
สอนที่มี
การบูรณา
การกับการ
วิจัย การ
บริการ
วิชาการ
และการ
ทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ในปีที่ผ่าน
มา เพื่อ
นามา
ปรับปรุง
ดัดแปลงกับ
การ
ออกแบบ
การจัดการ
เรียนการ
สอนของตน
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ผลดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้
บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
วัน เดือน
ผลการ
ปี
ดาเนินการ
1. เพื่อ
การ
8 มีนาคม คณาจารย์
ออกแบบการ แลกเปลี่ยน
2560
ได้
จัดการเรียน
เรียนรู้เพื่อ
แลกเปลี่ยน
การสอนที่มี
จัดทา
เรียนรู้และ
การบูรณาการ รายละเอียด
จัดทา มคอ.
กับพันธกิจอื่น ของรายวิชา
3 เพื่อ
2.เพื่อสร้าง
(มคอ.3) ใน
ออกแบบ
ความเข้าใจใน รายวิชาที่มี
การจัดการ
การจัดทา
การบูรณาการ
เรียนการ
รายละเอียด
การจัดการ
สอนใน
ของรายวิชา
เรียนการสอน
รายวิชาที่มี
(มคอ.3)
กับพันธกิจอื่น
การบูรณา
การกับพันธ
กิจอื่น
ขั้นตอนที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทา
รายงาน
การบูรณาการ
การจัดการ
เรียนการสอน
กับพันธกิจอื่น
ให้เหมาะสม
กับรายวิชา

กิจกรรม

วัน เดือน
ผลการ
ปี
ดาเนินการ
การจัดส่ง
มีนาคม- มีการจัดส่ง
รายงานการบูร เมษายน รายงาน
ณาการการ
2560
การบูรณา
จัดการเรียน
การการ
การสอนกับ
จัดการเรียน
พันธกิจอื่น ให้
การสอนกับ
เหมาะสมกับ
การวิจัย/
รายวิชา
การบริการ
วิชาการ/
การทานุ
บารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม
จานวน 10
รายวิชาจาก
โปรแกรม
วิชาต่างๆ
กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 5 การนาประสบการณ์จากการทางาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด“ขุม
ความรู้” ออกมาบันทึกไว้
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วัตถุประสงค์

กิจกรรม

หลักฐาน

วัน เดือน
ผลการ
ปี
ดาเนินการ
15
อยู่ระหว่าง
มิถุนายน การ
2560
ดาเนินการ

1. เพื่อ
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผล
เรียนรู้ผล
การบูรณาการ
การบูรณาการ การจัดการ
การจัดการ
เรียนการสอน
เรียนการสอน กับพันธกิจอื่น
กับพันธกิจอื่น
เพื่อสรุป
ความรู้ที่ได้
ขั้นตอนที่ 6 การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู”้
สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่ม
ลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1.เพื่อบันทึก
ขุมความรู้
ด้านการบูรณา
การการ
จัดการเรียน
การสอนกับ
พันธกิจอื่น ใน
รูปแบบของ
เอกสาร
เผยแพร่

จัดทาเอกสาร
เพื่อบันทึกขุม
ความรู้ ด้าน
การบูรณาการ
การจัดการ
เรียนการสอน
กับพันธกิจอื่น
สาหรับ
เผยแพร่และ
เป็นความรู้

วัน เดือน
ผลการ
ปี
ดาเนินการ
กรกฎาคม อยู่ระหว่าง
2560
การ
ดาเนินการ

ด้านการวิจัย
มส. 5.1-5 (2)-1
คณะดาเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจั ย แผนการจัดการความรู้ด้าน
โดยกาหนดประเด็น ที่สอดคล้องกับแผนบริหาร
การวิจัยของคณะ
ความเสี่ยงด้านงานวิจัยของคณะ คือการส่งเสริม
พัฒนานักวิจั ยหน้า ใหม่ ต่อยอดการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยได้ดาเนินการ
ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัยได้
ร่ ว มกั น ระดมสมองเพื่ อ ค้ น หาองค์ ค วามรู้ ใ น
ประเด็ น การส่ ง เสริ ม นั ก วิ จัย หน้ า ใหม่ ต่ อ ยอด
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดย
ได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ด้านการวิจัยของ
คณะฯ ดังต่อไปนี้ (มส. 5.1-5(2)-1
1. แผนการจั ด การความรู้ ด้ า นการวิ จั ย ของ
คณะ
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(1) การกาหนดความรู้หลั กที่จาเป็นหรือสาคัญ
ต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
กิจกรรม ได้แก่ สารวจแหล่งข้อมูลในพื้นที่เพื่อ
การกาหนดโจทย์วิจัย
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
กิ จ กรรม ได้ แ ก่ บทเรี ย นจากชุ ม ชนสู่ ก าร
กาหนดโจทย์วิจัย
(3) การปรั บ ปรุ ง ดั ด แปลงหรื อ สร้ า งความรู้
บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
กิ จ กรรม ได้ แ ก่ ก าหนดโจทย์ วิ จั ย เพื่ อ ตอบ
โจทย์ชุมชน
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
กิจกรรม ได้แก่ ปัญ หาการวิจัยสู่การกาหนด
ตัวแปรการวิจัย
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด
“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
กิ จ กรรม ได้ แ ก่ สถานการณ์ ใ นชุ ม ชุ ม สู่ ก าร
กาหนดตัวแปรการวิจัยที่เหมาะสมกับพื้นที่
(6) การจดบั น ทึ ก “ขุ ม ความรู้ ” และ “แก่ น
ความรู้” สาหรับไว้ใช้ง าน และปรับปรุง เป็นชุด
ความรู้ที่ ครบถ้ วน ลุ่ มลึ กและเชื่ อมโยงมากขึ้ น
เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
กิจกรรม ได้แก่ การกาหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัยนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
2. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการ มส. 5.1-5 (2)-2
จัดการความรู้ ดังต่อไปนี้
รายงานผลการดาเนินงาน
(1) การกาหนดความรู้ หลั กที่ จาเป็น หรื อ ตามแผนการจัดการ
สาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
ความรู้ คณะ
ผลการดาเนินการ ได้แก่ นักวิจัยได้ข้อมูล มนุษยศาสตร์และ
พื้นที่เพื่อการสร้างโจทย์วิจัย
สังคมศาสตร์
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
ผลการดาเนินการ ได้แก่ นักวิจัยกาหนด
โจทย์วิจัยในพื้นที่ได้
(3) การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสร้างความรู้
บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
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ผลการดาเนินการ ได้แก่ นักวิจัยข้อมูลเพื่อ
นามาใช้ในการกาหนดโจทย์วิจัย
(4) การประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ ในกิจ การงาน
ของตน
ผลการดาเนินการ ได้แก่ นักวิจัยกาหนดตัว
แปรการวิจัย
(5) การนาประสบการณ์จ ากการทางาน
และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสกัด“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
ผลการดาเนินการ ได้แก่ หลักการกาหนด
ตัวแปรการวิจัยที่เหมาะกับพื้นที่
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่น
ความรู้” สาหรับไว้ใช้ง าน และปรับปรุง เป็นชุด
ความรู้ที่ ครบถ้ วน ลุ่ มลึ กและเชื่ อมโยงมากขึ้ น
เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินการ ได้แก่ นักวิจัยได้กรอบ
แนวคิดการวิจัยที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้
3.ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ที่ มส. 5.1-5 (2)-3
เป็ น รู ป ธรรมชั ด เจน มี นั ก วิ จั ย หน้ า ใหม่ ไ ด้ รั บ
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้
ทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
ได้รับทุนอุดหนุน
และผลง าน วิ ช าก ารในลั ก ษณะ อื่ น คณะ
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ประจ าปี
นวัตกรรม
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
และผลงานวิชาการใน
1.อ.นันทนัช ตนบุญ
ลักษณะอื่น คณะ
2.อ.มุทิตา นาคเมือง
มนุษยศาสตร์และ
3.อ.ภาวิณี ภูจริต
สังคมศาสตร์ ประจาปี
4.อ.ดร.รัษฎากร วินิจกุล
งบประมาณ พ.ศ.2560
5.อ.ชุติมา สังวรินทะ
6.อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์
 6 การกากับติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้ มส. 5.1-6-1 แผนการบริหาร
ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการบริ ห ารและพั ฒ นา
และพัฒนาบุคลากร
บุ ค ลากร พ.ศ. 2556-2560 โดยผ่ า นความ
ประจาปี 2556-2560
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ มส. 5.1-6-2 กิจกรรมพัฒนา
2/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (มส. 5.1ความรู้และทักษะ
6-1) ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาชีพ ในปีการศึกษา
2559 คณะ
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ทั้ ง นี้ คณะอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การจั ด ท า
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 25612565
คณะฯ ได้ ด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นา
บุคลากร พ.ศ. 2556-2560 โดยจัดทาคาสั่ง ที่
059/2559 เรื่อ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการกากั บ
ติดตาม แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร การ
พั ฒ นาตนเอง ประจ าปี ง บประมาณ 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 มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา
2559 ที่ผ่านมา (มส. 5.1-6-2) ดังนี้
1) สายวิชาการ
1.1 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ
ในปีการศึกษา 2559 คณะ ได้จัดโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการทั้งด้านการเรียน
การสอน และอื่นๆ จานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ
ดังนี้
- โครงการแลกเปลี่ยนด้านการบริหาร
การศึ กษา การวิจัย และเรียนรู้วัฒ นธรรมและ
ภาษา ณ University of Social Sciences &
Humanities Ho Chi Minh City ป ร ะ เ ท ศ
เวียดนาม ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค.2559
- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English
camp) สาหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ วั น ที่ 4-5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ศูนย์แม่สอด
- โครงการพั ฒ นาอาจารย์ เ รื่ อ ง
"การบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการสอนกั บ
พันธกิจอื่น" วันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ.2559
-โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานด้านการบริ หารจัดการ และการดาเนินงาน
ตามพันธกิจ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2560
- โครงการ“พั ฒ นาคณาจารย์ เ ข้ า สู่
ตาแหน่ง ทางวิชาการ”วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม
2560 และมีผู้ส่งผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้งสิ้น จานวน 5 คน
1.2 ด้านการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มส. 5.1-6-3 บันทึกข้อความ
ขอปรับวุฒิ
มส. 5.1-6-4 แบบสรุปข้อมูล
ทุนวิจัยของคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปี
พ.ศ. 2559
มส. 5.1-6-5 รายงานการ
พัฒนาตน (A2) สาย
สนับสนุน
มส. 5.1-6-6 แผนปฏิบัติการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
มส. 5.1-6-7ภาพถ่าย
สภาพแวดล้อม และ
สถานที่ทางาน
มส. 5.1-6-8ระเบียบคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการ
มส. 5.1-6-9 คู่มือการ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
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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บุค ลากรที่มี คุ ณวุ ฒิ ระดั บปริ ญ ญาเอกเพิ่ ม ขึ้ น
จ านวน 1 คน ได้ แ ก่ อาจารย์ ดร.กมลวั ฒ น์
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
ภาษาอัง กฤษ และบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญ ญา
โทเพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 2 คน ได้ แ ก่ 1.อาจารย์
บัญชา วัฒนาทัศนีย์ อาจารย์ประจาโปรแกรม
วิชา ภาษาจีน 2.อาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช
อาจารย์ ป ระจ าโปรแกรมวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
และมหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น คณาจารย์ ศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญาเอกคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จานวน 12 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ ป ระทั บ ใจ ทั ศ นะแจ่ ม สุ ข อาจารย์
โอกามา จาแกะ อาจารย์ ฤ ทธิ ร งค์ เกาฏี ร ะ
อาจารย์กรรณิกา อุสสาสาร อาจารย์ตรรกพร
สุขเกษม อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทานอง อาจารย์
วาสนา อาจสาลิกรณ์ อาจารย์สุวภัทร หนุ่ มคา
อาจารย์ ณั ฐ พล บ้ า นไร่ อาจารย์ กิ ต ติ ณั ฏ ฐ์
ศิริรัตน์ อาจารย์ชุตินธร ฉิมสุข อาจารย์มาลัยรัตน์
คณิตชยานันท์ และอาจารย์อภิญญา จอมพิจิตร
(สาเร็จการศึกษา 30 มิถุนายน 2560) (มส.5.1-63)
1.3) ด้ า นพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ทาง
วิชาการและการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ มี
ผลการดาเนินงานดังนี้
มีบุคลากรจัดทาบทความวิชาการและวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่และวารสารและนาบทความใน
เวที ต่ า งๆ จ านวน 26 ผลงาน โดยแบ่ ง กลุ่ ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 6
เรื่ อ ง และกลุ่ ม สาขาวิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จานวน 20 เรื่อง (มส. 5.1-6-4)
2) สายสนับสนุน
2.1 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ
คณะ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สายสนับสนุน จานวน 6 โครงการ ดังนี้
- โครงการแลกเปลี่ ย นด้ า นการ
บริหารการศึกษา การวิจัย และเรียนรู้วัฒนธรรม
และภาษา ณ Universityof Socual Sciences

มส. 5.1-6-13 แบบติดตาม
การพัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคล
มส. 5.1-6-14 คาสั่งคณะฯ
ที่ 059/2559 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กากับ ติดตาม แผนการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากร การพัฒนา
ตนเอง ประจาปี
งบประมาณ 2560
สังคมศาสตร์
มส. 5.1-6-15 บันทึก
ข้อความสารวจการ
พัฒนาตนเอง
มส. 5.1-6-16 ประกาศเรื่อง
การต่อสัญญาจ้าง
มส. 5.1-6-17 รายงานการ
ประชุ ม คณะกรรมการ
ปร ะจ าคณะ ฯ ครั้ ง ที่
3/ 2 5 60 ใน วั น ที่ 2 1
กรกฎาคม 2560
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& Humanities Ho Chi Minh City ป ร ะ เ ท ศ
เวียดนาม ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค.2559
-โครงการอบรม เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในยืมเงินเพื่อจัดทาโครงการ การขออนุญาตไป
ราชการ และการ ใช้ระบบสานักงาน (e-office)-โครงการนาเสนอนวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
-โครงการอบรมสั ม มนา และ
ศึ ก ษาดู ง านด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และการ
ดาเนินงานตามพันธกิจ วันที่ 13-14 มิถุนายน
2560 (มส. 5.1-6-5)
- อบรมการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงใน
ระบบสารสนเทศจัดการเอกสารด้านการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษา เพื่อ ลิ้ง เอกสารลงในระบบ
Che Qa online System 3D วันที่ 5 ก.ค. 2560
- ส นั บ ส นุ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนทาวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างาน ชื่ อ เรื่ อ ง “ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการพั ฒ นาระบบ
บริหารงานสารบรรณ : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
เพื่อให้การดาเนินงานของแผนการบริหาร ปี
2556-2560 คณะฯ ด าเนิ น ไปด้ ว ยความมี
ประสิทธิภาพ คณะฯ จึงมีการดาเนินงาน ดังนี้
1. มีสิ่งสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเอง ดังนี้
1.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณที่
ผ่านมา จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
จานวน 300,000 บาท (มส. 5.1-6-6)
1.2 มีการจัดสภาพแวดล้อม สถานที่
ทางานให้มีบรรยากาศที่น่าอยู่และมีการจัดให้มี
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 มีห้องสมุดประจา
คณะ จั ด ห้ อ ง LAB ทางภาษาอั ง กฤษ และ
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ห้องเรียนอัจฉริยะที่สามารถบันทึกการเรียนการ
สอนในห้องเรียนได้ (มส. 5.1-6-7)
1.3 มีการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุก
คนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน เช่น มีกองทุน
สวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์
ที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความ
เดื อ ดร้ อ น เร่ ง ด่ ว น โ ด ยส มา ชิ ก ก อ ง ทุ น
ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ป ระจ าตามสั ญ ญาจ้ า ง ลู ก จ้ า ง และ
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการของคณะ (มส.
5.1-6-8)
2. เพื่อเป็นการพัฒนางานวิชาชีพตนเอง
ให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จั ด ท าคู่ มื อ การ
ปฏิบัติงาน เพื่อยื่นขอชานาญการในสายงานที่
ก้าวหน้าขึ้น (มส. 5.1-6-9)
3. จัดทาการแผนการพัฒนาตนเองเป็น
รายบุ ค คล เพื่ อ ติ ด ตามการด าเนิ น งานของ
บุคลากรในแต่ละคน (มส. 5.1-6-10)
4. ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในระดับ
บุคคล โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติง านที่ มี
รูปแบบชัดเจนและมีการกาหนดเส้นทางเดินของ
ต าแหน่ ง งานของบุ ค ลากรทุ ก กลุ่ ม บุ ค ลากร
สา ม า ร ถ ศึ ก ษา คู่ มื อ แ ล ะ แน ว ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการได้ จ ากหน้ า
เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร (มส. 5.1-6-11, มส.5.1-612)
5.จัดทาช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ า วสารการพั ฒ นาตนเองทั้ ง ทางวิ ช าชี พ และ
วิชาการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้ง
เวี ย น สื่ อ ออนไลน์ ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์ ค ณะ Line
คณะ เป็นต้น
6. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการทาผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
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ส าหรั บ ระบบและกลไก เพื่ อ ให้ ก าร
ด าเนิ น งานเป็ น ไปตามแผนการบริ ห ารและ
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556-2560 มีดังนี้
1. มีปฏิทินแผนงานเพื่อติดตามการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร เพื่อ ติดตามอย่ างต่อ เนื่อ ง
(มส.5.1-6-13) ประกอบด้วย การศึกษาต่อ การ
ทาผลงานทางวิชาการ การอบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน
2. มีผู้รับผิดชอบในการกากับตัวชี้วัดใน
แผนงานการดาเนินงานของแผนการบริหารและ
พั ฒ นาบุ ค ลากร พ.ศ. 2556-2560 ตามค าสั่ ง
ค ณ ะ ฯ ที่ ที่ 0 5 9 / 2 5 5 9 เ รื่ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกากั บ ติ ดตาม แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร การพัฒนาตนเอง ประจาปี
งบประมาณ 2560 (มส.5.1-6-14)
3. มี ก ารจั ด ท าแบบติ ด ตามการพั ฒ นา
ตนเองเป็น รายบุ คคล เพื่อดู ความก้าวหน้ าใน
การไปพัฒนาตนเอง และการนาไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอน (มส.5.1-6-15)
4.เสนอนารายงานผลการไปพัฒนาตนเอง
ต่อมหาวิทยาลัย 2 ครั้งต่อปี (A1,A2)
4. มหาวิทยาลัยกาหนดเกณฑ์การต่อสัญญา
จ้างสาหรับอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าใน
ระดั บ ปริ ญ ญาโท และเกณฑ์ ก ารต่ อ สั ญ ญา
พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ยในแต่ ละช่ วงระยะ เช่ น
การต่อสัญญาเพื่อเข้าสู่ระยะที่ 2 ได้จะต้องมีการ
จัดทาเอกสารประกอบการสอน การเข้าสู่ระยะที่
3 ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ และมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษในระดับที่น่าพอใจ (มส.5.1-6-16)
สาหรับการติดตามและประเมินผลความสาเร็จ
ของการดาเนินงานแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2556-2560 คณะฯ ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการกากับ ติดตาม แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร การพัฒนาตนเอง ประจาปี
งบประมาณ 2560 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้ติดตามตรวจสอบและเสนอที่
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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 ครั้ง ที่ 3/2560 วันที่ 21
กรกฎาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการประจา
คณะพิ จ ารณาให้ ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การ
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีต่อไป
ส า หรั บ แ ผน พั ฒ น า บุ ค ล า กร ได้ ท า กา ร
ประเมินผลความสาเร็จของแผนงานดังกล่าว
ดังนี้
คณะฯ จัดให้มีการประเมินผลความสาเร็จ
ของแผนการ บริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลาก ร
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน มีตัว
บ่งชี้ทั้งหมด 23 ตัว บรรลุเป้าหมาย จานวน 21
ไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 2 ตัว ได้แก่ ร้อยละ
ของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ทาง
วิ ช าการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละความส าเร็ จ เท่ า กั บ
91.30 โดยน าผลการประเมิ น ดั ง กล่ า ว เข้ า ที่
ประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ ง ที่
3/2560 ในวัน ที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยมี
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ใน
ประเด็น คือการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกและ
การพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการเพิ่ม
จานวนบทความตีพิมพ์เผยแพร่
 7 ดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและ พัฒนาการของ
คณะที่ได้ปรับให้การ
ดาเนินการด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพ การ

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี มส. 5.1-7-1 ประกาศ
ระบบและกลไกการประกั นคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภายในที่ เ หมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ กาแพงเพชร เรื่อง
และพัฒ นาการของคณะ ตั้ง แต่ระดับ หลักสูต ร นโยบายและแนว
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด โดยมีระบบ ดาเนินการประกัน
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสอดรับ คุณภาพการศึกษาของ
กับมหาวิทยาลัย และองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ าพ ภ า ย ใ น ข อ ง กาแพงเพชร ฉบับ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
ประกาศ ณ วันที่ 26
1. ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มกราคม 2558
ภายในคณะฯ ได้ ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ มส. 5.1-7-2 คู่มือการ
การศึ ก ษาตามนโยบายและแนวทางการ ประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2559

167
มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

ตรวจสอบคุณภาพ และการ ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตาม
ประเมินคุณภาพ
แผนงานการประกั น คุ ณ ภาพ รวมทั้ ง ระเบี ย บ
วิธีการ ขั้นตอน ระบบพัฒนาคุณภาพระบบการ
ควบคุ ม ตรวจสอบ ประเมิ น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย (มส. 5.1-7-1)
2. คณะฯ ดาเนินงานตามระบบการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาภายในโดยใช้ว งจรคุ ณภาพ
PDCA ในการดาเนินงานประกันคุณภาพโดยเริ่ม
จากการวางแผน การดาเนินการตามแผน การ
ควบคุ ม ตรวจสอบ ประเมิ น คุ ณ ภาพและการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานตาม
ภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีกลไกดังนี้
2.1 คณะฯ ด าเนิ น งานตามคู่ มื อ การ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2557 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (มส. 5.17-2)
2.2 คณะฯ มี ค ณะกรรมการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในคณะ โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทา
หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินงาน และติดตามผล
การด าเนิ นงานตามกรอบการประเมิ นคุ ณภาพ
ภายในประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ทั้ ง ในระดั บ
หลั ก สู ตร ระดั บ คณะ และระดั บมหาวิท ยาลั ย
(มส.5.1-7-3)
2.3 คณะฯ มี แ ผนปฏิ บั ติ ง านประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2559 (มส. 5.1-7-4)
2.4 คณะฯ จั ด สรรงบประมาณตาม
โครงการพั ฒ นาระบบและกลไกงานประกั น
คุณภาพการศึ กษาต่อเนื่องทุกปี เพื่อ สนับ สนุ น
การจัด ทารายงานการประเมิ นตนเอง และจั ด

หลักฐาน
การศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557 ของสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
มส. 5.1-7-3 คาสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่
036/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2559 และ คส.เพิ่มเติม
ฉบับที่ 061/2559 ลง
วันที่ 2 กันยายน 2559
มส. 5.1-7-4 แผนปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
มส. 5.1-7-5 บันทึกข้อความ
ขออนุญาตจัดกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
และวันที่ 14 กรกฎาคม
2560
มส. 5.1-7-6 แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ 2560 ระดับ
คณะ
มส. 5.1-7-7 แผนปฏิบัติ
การการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ
2560 ระดับหลักสูตร
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กิจกรรมสร้างความเข้ าใจและการแลกเปลี่ย น มส. 5.1-7-8 บันทึก
เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บงานประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา ข้อความเชิญเข้าร่วม
(มส. 5.1-7-5) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรม และเอกสาร
มีง บประมาณโครงการพัฒ นาระบบและกลไก ประกอบจัดกิจกรรมสร้าง
งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จานวน ความเข้าใจและการ
40,000 บาท และงบประมาณการบริหารงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จานวน เกี่ยวกับงานประกัน
50,000 บาท เพื่ อสนับสนุน การจัดท ารายงาน คุณภาพการศึกษา ระดับ
การประเมินตนเองของหลักสูตรในคณะ จานวน หลักสูตร และระดับ
10 หลักสูตร (มส. 5.1-7-6, มส. 5.1-7-7)
คณะฯ ประจาปี
การศึกษา 2559
2.5 คณะฯ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ มส. 5.1-7-9 หนังสือเชิญเข้า
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกัน ร่วมกิจกรรม อบรม เพื่อ
คุณ ภาพการศึ กษา ระดับ หลัก สู ตร และระดั บ พัฒนาตนเองในงาน
คณะฯ ให้กับอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ดัง นี้ (มส. ประกันคุณภาพการศึกษา
5.1-7-8)
ประจาปีการศึกษา 2559
1) กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ มส. 5.1-7-10 ประกาศ
เกี่ ยวกับการจัดท ารายงานการประเมิ นตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(SAR)/มคอ.7 ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา กาแพงเพชร เรื่อง
2559 เพื่ อ รองรั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ นโยบายและแนว
การศึกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560
ดาเนินการประกัน
2) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการ คุณภาพการศึกษาของ
จัดทา มคอ.7 หรือรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
(SAR) ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 กาแพงเพชร ฉบับ
โดยคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงาน ประกาศ ณ วันที่ 26
ประกันคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 เมษายน มกราคม 2558 (เอการ
2560
เดียวกับ มส. 5.1-7-1)
3) กิ จ กรรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด มส. 5.1-7-11 ประกาศคณะ
รายง าน การประ เมิ น ตนเอง ( SAR) คณะ มนุษยศาสตร์และ
มนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ ประจ าปี สังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบ
การศึ ก ษา 2559 พร้ อ มลงข้ อ มู ล ในระบบ และกลไกในการกากับ
Cheqa3D Online System เพื่อรองรับการตรวจ การดาเนินการประกัน
ปร ะ เมิ น คุ ณ ภาพ ก าร ศึ ก ษาเมื่ อ วั น ที่ 1 4 คุณภาพหลักสูตร ฉบับ
กรกฎาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่ 1
น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะ ฯ ยั ง ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มิถุนายน พ.ศ.2559
คณาจารย์ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาตนเองในงาน มส. 5.1-7-12 บันทึก
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ใน ติดตาม และเชิญประชุม
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หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ดังนี้
(มส. 5.1-7-9)
1) กิจ กรรมแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ก าร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยสานักประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่
30 พฤศจิกายน และวันที่ 7 ธันวาคม 2559
2) จั ด บุ ค ล า ก ร เ ข้ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการประชุมเสวนา เรื่อง “เสวนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ประโยชน์ ใ นการน าเกณฑ์
EdPEx/TQA มาใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
และการจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ” จั ด โดย
สานั ก ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 21
ธันวาคม 2559
3) ป ร ะ ชุ ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
เกี่ย วกับ การจัดท ารายงานการประเมิ นตนเอง
(SAR)/มคอ.7 ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 (อ.ประจา
หลักสูตรทุกท่าน)
4) โครงการฝึ ก อบรมผู้ ป ระเมิ น
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 จัดโดยสานักประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560
5) กิ จ กร รมแลก เปลี่ ย นเรี ย น รู้
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ รั บ ตรวจประเมิ น
คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร และคณะ
(สาหรับเลขาตรวจประเมินหลักสูตร) จัดโดยสา
นาประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2559 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
6) กิจกรรมการทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุ ณภาพภายในของหลัก สูต ร
จัดโดยสานักประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน
2560
7) ประชุมเชิง ปฏิบัติการการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ
ปร ะ จ า ปี ก าร ศึ ก ษ า 2559 เ มื่ อ วั น ที่ 1 4

ติดตามความก้าวหน้าใน
การจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (มคอ.7)
ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2559
มส. 5.1-7-13 รายงาน
ประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน
มส. 5.1-7-14 รายงานการ
ควบคุมภายใน และผล
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะฯ
ประจาปีงบประมาณ
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 ประจาปี
งบประมาณ 2559 โดย
คณะกรรมการติดตาม
มส. 5.1-7-17 คาสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่
020/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาและ
สังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
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2.6 คณะมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ และ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยดาเนินการดังนี้
2.6.1 การควบคุ ม คุ ณ ภาพระดั บ
คณะ ดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
ระบบการประกัน คุ ณ ภาพหลัก สู ตร และคณะ
(มส. 5.1-7-10)
2.6.2 สาหรับระดับหลักสูตร คณะได้
ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร ตาม
ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ของประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบและ
กลไกในการก ากั บ การด าเนิ น การประกั น
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ฉบั บ ประกาศ ณ วั น ที่ 1
มิถุนายน พ.ศ.2559 (มส.5.1-7-11) และมีการ
ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดในตัวบ่งชี้
5.2
2 . 6.3 ค ณ ะ มี ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าในการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองจากผู้รับผิดชอบตัวบ่ง ชี้ระดับคณะ และ
ระดั บโปรแกรมวิช าอย่างต่อ เนื่อ ง ทั้ง เป็น ลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรและวาจา รวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรม
ติดตามความก้าวหน้า (มส.5.1-7-12)
2.6.4 นอกจากการควบคุมคุณภาพ
และตรวจสอบคุ ณ ภาพของระบบป ระกั น
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาแล้ว คณะฯ ยัง
ไ ด้ ใ ช้ ว ง จร คุ ณ ภ าพ PDCA ใน ร ะ บบก า ร
บริหารงานอื่นๆ เช่น
1) การปฏิ บั ติ ร าชการตาม
แผนงาน/โครงการต่ า งๆ โดยคณะฯ ได้ ส รุ ป
รายงานประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงการ
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือ น
และ 12 เดือน เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุง
ในปีงบประมาณต่อไป (มส. 5.1-7-13)
2) คณะฯ ได้ ด าเนิ นการตาม
ระบบกลไกการตรวจสอบภายใน ตามข้ อบังคั บ

หลักฐาน
และหลักฐาน ประจาปี
การศึกษา 2559 เพื่อ
บันทึกข้อมูลในระบบ
CHE QA Online ลงวันที่
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
ประจาปีการศึกษา 2558
มส. 5.1-7-21 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะ
มนุษย์ฯ ประจาปี
การศึกษา 2558
(ดาเนินงานในปี
การศึกษา 2559)
มส. 5.1-7-22 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่
4/2559 วันจันทร์ที่ 12
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ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรับการ
ตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ
ไ ด้ เ ข้ า ต ร ว จ สอ บ ก าร ป ฏิ บั ติ ง า น ใน ร อ บ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 9
พฤศจิ ก ายน 2559 ประกอบด้ ว ย ผศ.อมรา
ครองแก้ว, ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล, ดร.สุภาพร
พงศ์ภิญโญโอภาส และอาจารย์อิสสราพร อ่อน
บุ ญ (เลขานุ ก าร) โดยมี ผู้ บ ริ ห ารของคณะ
มนุษยศาสตร์และสัง คมศาสตร์ เป็นผู้ ให้ข้อมู ล
โดยผลการสอบทานพบว่า คณะมีการปฏิบัติใน
เรื่องการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ ที่ เ หมาะสมโดยมี ข้ อ ตรวจพบ และ
คณะกรรมการมี ค วามเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะ
เพิ่มเติม (มส. 5.1-7-14)
3) ในด้า นการเรียนการสอน
นักศึกษาได้ทาการประเมินการสอนของอาจารย์
ประจาและอาจารย์พิเศษในทุกรายวิชา ทั้งภาค
ปกติ และภาค กศ.บป. และคณะแจ้ ง ผลการ
ประเมินต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อนาผลการประเมิน
ไปปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน ในปี ก ารศึ ก ษา
ต่อไป (มส. 5.1-7-15)
4 ) ค ณ ะ ฯ รั บ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของคณะ โดย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งาน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งคณะฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ได้นาข้อเสนอแนะไปวางแผนการดาเนินการเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง าน ส าหรั บ ปี ก ารศึ ก ษา
2559 คณะกรรมการฯ ได้ เ ข้ า ตรวจติ ด ตาม
คณะฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
เพื่ อ ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 2 และ
สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของ
คณะฯ จากการติดตามผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้
คณะกรรมการฯ มี ข้ อ เสนอแนะให้ ค ณะเร่ ง
ติ ด ตามการด าเนิ น โครงการและเบิ ก จ่ า ย

กันยายน พ.ศ. 2559
และคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่
7/2559 วันศุกร์ที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
มส. 5.1-7-23 เอกสารการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่
9/2559 วันอังคารที่ 13
กันยายน 2559 และ
เอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ 9/2559
วันพฤหัสบดีที่ 15
กันยายน 2559
มส. 5.1-7-24
(1) แบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ ภายใน
ระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา 2558 คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(2) เอกสารทบทวนแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
งบประมาณ 2560
มส.5.1-7-25 แผนบริหาร
ความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ 2560
มส.5.1-7-26
(1) รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
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ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

งบประมาณให้ตรงตามไตรมาสที่ก าหนด และ
ติ ด ตามก าร ใช้ จ่ า ยง บปร ะ มาณปร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 อี ก ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 5
ตุลาคม 2559 (มส. 5.1-7-16)
2.7 คณะฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยในปีการศึกษา 2559
แต่ละหลักสูตรมีกาหนดประเมินฯ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หลักสูตร
รป.ม. สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น
รป.บ.
น.บ.
วท.บ. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศป.บ. วิจิตรศิลป์ฯ
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน
ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย
ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ศศ.บ. สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์ฯ
ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

วัน เดือน ปี ที่
รับตรวจ
13 ก.ค. 60

การศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2558
(ดาเนินงานในปี
การศึกษา 2559) รอบ 9
และ 12 เดือน
(2) ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2560

19 มิ.ย.60
9 มิ.ย.60
20 มิ.ย.60
20 มิ.ย.60
10 มิ.ย.60
4 ก.ค. 60
21 มิ.ย.60
19 มิ.ย.60
28 มิ.ย.60
29 มิ.ย.60

สาหรับระดับคณะ รับตรวจประเมินใน
ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยก่อนที่
จะรับตรวจประเมิน คณะฯ ได้มีการเตรียมความ
พร้อมดังนี้
1) ประชุ มคณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาของคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
14 กรกฎาคม 2560 เพื่อชี้แจ้งและเตรียมความ
พร้อมในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับคณะ
2 ) ค ณ ะ ฯ มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท างานสั ง เคราะห์ ร ายงานการประเมิ น
ตนเอง และหลักฐาน ประจาปีการศึกษา 2559
เพื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบ 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
ปฏิ บั ติ ก ารการจั ด รายงานการประเมิ น ตนเอง
(SAR) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
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ผลดาเนินงาน
ประจาปีการศึ กษา 2559 และลงข้อมูลในระบบ
Cheqa3D Online System เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ 14
กรกฎาคม 2560 (มส. 5.1-7-18)
และเมื่อรับตรวจประเมินฯ เสร็จสิ้นแล้ว
คณะฯ จะดาเนินการเผยแพร่รายงานการประเมิน
ตนเองและผลการประเมินตนเองของคณะเป็น
เอกสารรูปเล่มผ่านเว็บไซต์
http://huso.kpru.ac.th ต่อไป (มส. 5.1-7-19)
2.8 มี ก ารน าผลการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึก ษาภายในมาปรับ ปรุง การท างานอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยดาเนินการดังนี้
1) คณะฯ ได้ น าผลการประเมิ น
และข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รั บ จากคณะกรรมการ
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีก ารศึกษา
2558 (มส. 5.1-7-20) นาเสนอต่อผู้บริหารคณะ
และประธานโปรแกรมวิชา โดยได้มอบหมายงาน
ให้ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ หรืองานที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานตาม
ข้อ เสนอแนะ เพื่ อจั ดท าแผนการปรับ ปรุ ง การ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
( มส. 5. 1 -7 -21) น าเส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจาคณะ (มส. 5.1-7-22)
2) มหาวิทยาลัยนาผลการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะ และระดับมหาวิทยาลัย
ซึ่ ง ตรวจประเมิ น โดยคณะกรรมการประเมิ น
คุ ณ ภาพภายในจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุม ครั้ง ที่ 9/2559 วันอัง คารที่ 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 ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 15
กันยายน 2559 (มส. 5.1-7-23)
3) น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายใน ระดับคณะ มาทบทวนในการปฏิบัติงาน
ของคณะ โดยผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ไ ด้
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ผลดาเนินงาน
ร่ ว มกั น ทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี ง บประมาณ 2560 เพื่ อ ให้
บรรลุผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ซึ่ง
ได้ น าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพฯ ทั้ ง ระดั บ
โปรแกรมวิชา ระดั บคณะ และมหาวิทยาลัย ที่
เป็นจุดอ่อน มาหาแนวทางพัฒนา และทบทวน
แผนโดยมีเป้าหมายให้ผลการดาเนินงานตามตัว
บ่ง ชี้ข องแผนมี ก ารพั ฒนาขึ้น จากปี ก่อ นทุก ตั ว
บ่งชี้ (มส.5.1-7-24) ทั้ง นี้ จากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน สกอ. ประจาปีการศึกษา 2558
พบว่า มีตัวบ่งชี้ 4 ตัว ที่มีผลการประเมินที่อยู่
ในระดั บ ที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ เ ป้ า หมาย ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
เร่งด่วน ดังนี้
- ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม ได้คะแนน 2.73
คะแนน
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาที่
คุณวุฒิปริญญาเอก ได้คะแนน 2.14 คะแนน
- ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ได้คะแนน 1.33
คะแนน
- ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา ได้คะแนน 3.77 คะแนน
โดยมติที่ประชุม คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ และพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยมีมติให้นาไปไว้ในแผน
ของการบริหารความเสี่ยง และดาเนินการตามแผน
เพื่อให้ตัวบ่งชี้บรรลุเป้าหมายต่อไป นั้น คณะได้
ตระหนัก ถึ ง ความสาคั ญ และหามาตรการและ
แนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยได้นาตัวบ่งชี้ดังกล่าว
ไปจัดทาเป็นประเด็นความเสี่ยง และจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงใน ปีง บประมาณ 2560 เพื่อ
ขจัดความเสี่ย งดัง กล่า ว (มส.5.1-7-25) ทั้ง นี้
คณะได้เสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ในการตรวจประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน
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หลักฐาน

ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 (ด าเนิ น งานในปี
การศึกษา 2559) รอบ 9 และ 12 เดือน ต่อ ที่
ประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ ง ที่
3/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (มส.5.17-26)
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย(,)

เป้าหมาย
ปีถัดไป

7 ข้อ

7 ข้อ

5 คะแนน



7 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินจากกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย(,)

7 ข้อ

6 ข้อ

4 คะแนน



หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : ผู้กากับดูแล ผศ.สุชิน รอดกาเหนิด
ตัวบ่งชี้ :
อาจารย์ ดร.วิชุรา วินัยธรรม
อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์
อาจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3000, 3001
E-mail : phatchanapha@gmail.com

ผู้จัดเก็บรวบรวม
อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์
ข้อมูล / รายงานผล อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
การดาเนินงาน:
นางขนิษฐา ศิริรัตน์
โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3010
E-mail : takapornsuk@gmail.com

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
 1 มีระบบและกลไกในการกากับ
การดาเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลดาเนินงาน

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หลักฐาน

คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี มส.5.2-1-1 ประกาศคณะ
ระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการ
มนุษยศาสตร์และ
ประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตาม
สังคมศาสตร์ เรื่อง
องค์ ประกอบการประกัน คุณ ภาพหลัก สูต ร
ระบบและกลไกในการ
ดังนี้
กากับการดาเนินการ
1. มี ร ะบบการก ากั บ โดยจั ด ท าเป็ น
ประกันคุณภาพ
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตร ฉบับประกาศ
เรื่ อ ง ระบบและกลไกในการก ากั บ การ
ณ วันที่ 1 มิถุนายน
ดาเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ฉบั บ
พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วั น ที่ 1 มิ ถุน ายน พ.ศ.2559 มส.5.2-1-2 คาสั่งคณะฯ ที่
(มส.5.2-1-1) เพื่อให้การดาเนินงานประกัน
035 / 2559 เรือ่ ง
คุณภาพหลักสูตรของทุกหลักสูตรเป็นไปใน
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ทิศทางเดียวกัน โดยสาระสาคัญของระบบ มี
กากับติดตามการ
ดังนี้
ดาเนินงานประกัน
1.1) มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
คุณภาพหลักสูตร สัง่ ณ
กากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
หลักสูตร ตามคาสั่งคณะฯ ที่ 035 / 2559
2559
สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 (มส.5.2- มส.5.2-1-3 ประเด็นการ
1-2)
ประชุมอาจารย์ประจา
1.2) กาหนดให้ทุ กหลั กสู ตรดาเนิ นการ
หลักสูตร ร่วมกับ
ตามประกาศระบบและกลไกฯ โดยก าหนด
คณะกรรมการ
ประเด็นการประชุมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตัว
โปรแกรมวิชาเพื่อการ
บ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ทั้งก่อน
ประกันคุณภาพ
เปิดภาคเรียน ระหว่างภาคเรียน เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาภายใน
เรี ย น โดยคณะมี การก ากั บติ ด ตามการ
ประจาปีการศึกษา
ดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการกากับฯ
2559
แต่ละครั้ง (มส.5.2-1-3)
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1.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา กาหนดให้
ทุ ก หลั ก สู ต รจั ด ท าแบบสรุ ป คะแนนการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ
หลั ก สู ต ร โดยการประเมิ น ตนเอง และ
คณะกรรมการกากับฯ รวบรวมข้อมูลของทุก
หลักสูตร นาเสนอต่อคณะกรรมการประจา
คณะ เพื่อพิจารณา
1.4 คณะฯ แจ้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการประจาคณะให้หลักสูตรทราบ
เพื่ อ วางแผนและด าเนิ น การแก้ ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะ
1.5 เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้หลักสูตรจัด
ประชุ ม เพื่ อ ทบทวนการด าเนิ น งานของ
หลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาในการบริ ห าร
หลั ก สู ต รตลอดปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา และ
จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต ร
(มคอ.7) ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
1.6 ห ลั ก สู ต ร รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน
1.7 คณะกรรมการการก ากั บ การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร นารายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแต่
ละหลั กสูต รเสนอต่ อคณะกรรมการประจ า
คณะ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแจ้ง
ให้ ห ลั ก สู ต รทราบและด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะ
2. มีกลไกการกากับเพื่อให้หลักสูตรได้
ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ป ระกั น
คุณภาพระดับหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ทั้งปีการศึกษา ดังนี้
2.1 มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
กากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ
หลั กสู ตรอย่า งต่ อ เนื่ อง โดยในปี ก ารศึก ษา
2559 มีการประชุมจานวน 5 ครั้ง ได้แก่ (มส.
5.2-1-4)

มส.5.2-1-4 เอกสาร
ประกอบการประชุมใน
แต่ละครั้ง (5 ครั้ง)
มส.5.2-1-5 บันทึกข้อความ
ให้ทุกหลักสูตร ทบทวน
และยืนยันอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา
2559
มส.5.2-1-6 ปฏิทินการ
ดาเนินงานจัดทา มคอ.
3–7 ประจาปีการศึกษา
2559
มส.5.2-1-7 ปฏิทินการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.
2559 / หนังสือ สกอ.
เรื่องการรับทราบการ
ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร
มส.5.2-1-8 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการกากับฯ
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.
2559
มส.5.2-1-9 เอกสารการ
กากับติดตามการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2559
มส.5.2-1-10 เอกสาร
นาเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่
5/2559 เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม พ.ศ.2559
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1) ครั้ง ที่ 1/2559 เมื่อวัน ที่ 13
กรกฎาคม พ.ศ. 2559
2) ครั้ง ที่ 2/2559 เมื่อวัน ที่ 28
ตุลาคม พ.ศ.2559
3) ครั้ ง ที่ 3/2559 เมื่ อ วั น ที่ 8
มีนาคม พ.ศ.2560
4) ครั้ง ที่ 4/2559 เมื่ อวัน ที่ 21
เมษายน พ.ศ.2560
5) ครั้ง ที่ 5/2559 เมื่อวัน ที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ.2560
2.2 จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความให้ ทุ ก
หลักสูตร ทบทวนและยืนยันอาจารย์ประจา
หลักสูตร (มส.5.2-1-5) โดยกากับให้มีการ
จัด ทาแบบขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร (สมอ.08)
2.3 จั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งาน
จั ด ท า มคอ.3–7 (มส.5.2-1-6) แจ้ ง ในที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะ และที่
ประชุ ม อาจารย์ ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา
รวมถึงปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่หน้าห้อง
โปรแกรมวิชา
2.4 ดาเนินการให้ทุกหลักสูตร (10
หลักสูตร) ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.
2559 ตามรอบระยะเวลาการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร (มส.5.2-1-7)
2.5 ติ ดตามให้ทุ กหลั กสู ตรรายงาน
ผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 เรื่อง
การก ากั บ มาตรฐานหลั ก สู ต ร ประจ าปี
การศึ ก ษา 2559 เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การระดั บ
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
หลั ก สู ต รระดั บอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2558 โดย
แจ้งให้ทุกหลักสูตรดาเนินการในการประชุม
คณะกรรมการกากับฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่
28 ตุลาคม พ.ศ.2559 (มส.5.2-1-8)

มส.5.2-1-11 เอกสาร
นาเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ.2559
มส.5.2-1-12 เอกสาร
แนวทางการประเมิน
ระบบและกลไกการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2559 เมื่อ
วันที่ 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 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560/สรุปรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการรับ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา
2559
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2.6 ค ณ ะ ฯ ไ ด้ น าเ ส น อ ผ ล ก า ร
ประเมิ น องค์ ป ระกอบที่ 1 เพื่ อ การก ากั บ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 ต่อ
มหาวิทยาลัย (มส.5.2-1-9) คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ (มส.5.2-1-10) ในการประชุม
ครั้ งที่ 5/2559 เมื่ อ วัน ที่ 12 ตุ ลาคม พ.ศ.
2559 และน าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (มส.5.2-1-11)
2.7 มอบหมายให้ หลั ก สูต รที่มี แ นว
ปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ
หลักสูตร จากผลการประเมินของปีการศึกษา
2558 เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบการน าเสนอผลการ
ดาเนินงานตามตั วบ่ง ชี้ โดยคณะกรรมการ
ก ากั บ ฯ ได้ จั ด ท าแบบฟอร์ ม แนวทางการ
ประเมินระบบและกลไกการดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลั ก สู ต ร ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 โดย
ก าหนดให้ มี ก ารน าเสนอเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู้ ใ นการเตรี ย มการ จั ด ท าผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรองรับการ
ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
พ.ศ.2560 (มส.5.2-1-12)
2.8 จั ด ประชุ ม สร้ า งความรู้ ค วาม
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานการประกั น
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ เ ช่ น
(มส.5.2-1-13)
1) การประชุ ม คณะกรรมการ
กากับฯ จานวน 5 ครั้ง
2) กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลั ก สู ต ร โ ด ยส า นั ก ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึก ษา เมื่อ วัน ที่ 30 พฤศจิก ายน และ
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
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3) จั ด บุ ค ลากรเข้ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการประชุ ม เสวนา เรื่ อ ง “เสวนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประโยชน์ในการ
นาเกณฑ์ EdPEx/TQA มาใช้ในการประกั น
คุณ ภาพภายใน และการจั ดท าแผนพัฒ นา
คุ ณ ภาพ” จั ด โดยส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
4) ประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
เกี่ ย วกั บ การจั ด ท ารายงานการประเมิ น
ต น เ อ ง (SAR)/ ม ค อ . 7 ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร
ประจาปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ.2560 (อ.ประจาหลักสูตรทุกท่าน)
5) กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความ
เข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เขี ย นรายงานผลการด าเนิ น งาน (มคอ.
7)/SAR ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560
6) โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน
ภายในระ ดั บ หลั ก สู ต ร (ส าหรั บ ผู้ ไ ม่ มี
ประสบการณ์ ) วิ ท ยากรโดย ศ.นพ.วุ ฒิ ชั ย
ธนาพงศธร จั ด โดยสานั กประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560
7) อ บ ร ม “AUN-QA
Implementation and Gap Analysis” จัด
โดยสานักประกันคุณ ภาพ เมื่อวันที่ 26-27
เมษายน 2560
8) กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อรับตรวจประเมิน
คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร และคณะ
(สาหรับเลขาตรวจประเมินหลักสูตร) จัดโดย
ส าน าประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี
การศึ ก ษา 2559 เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤษภาคม
2560
9) กิ จ กรรมการทบทวนระบบ
และกลไกการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
หลั ก สู ต ร จั ด โดยส านั ก ประกั น คุ ณ ภาพ
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การศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ใน
ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560
10) ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR)
ระดั บ คณะ ประจ าปีก ารศึก ษา 2559 เมื่ อ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
2.9 มี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้
หลั ก สูต รละ 5,000 บาท เพื่ อเป็ นค่ า ใช้ ใ ช้
จ่ า ยในการบริ ห ารงานประกั น คุ ณ ภาพ
หลั ก สู ต ร และมหาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 (มส.5.21-14)
 2 มีคณะกรรมการกากับ ติดตาม
การดาเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่กาหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา

คณะมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากั บ มส.5.2-2-1 คาสั่งคณะ
ติ ด ตามการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
มนุษยศาสตร์และ
หลักสูตร ตามคาสั่งคณะฯ ที่ 035 / 2559
สังคมศาสตร์ ที่ 035 /
สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โดยทา
2559 เรือ่ งแต่งตั้ง
หน้ า ที่ ด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ การ
คณะกรรมการกากับ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งกากับ
ติดตามการดาเนินงาน
ให้ทุกหลักสูตรดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (มส.5.2-2-1)
หลักสูตร สัง่ ณ วันที่ 1
คณะกรรมการฯ ได้มีการกากับติดตาม
กรกฎาคม พ.ศ.2559
โดยมี บั น ทึ ก ข้ อ ความตามแบบฟอร์ ม ให้ มส.5.2-2-2 เอกสาร
หลั ก สู ต รรายงานผลการด าเนิ น งานของ
ประกอบการประชุมและ
หลักสูตร และรายงานผลการกากับติดตาม
รายงานการประชุม
ให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
คณะกรรมการประจา
การศึกษาอย่างต่อเนื่องดังนี้
คณะ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อ
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559
วันที่ 25 กรกฎาคม
1. รายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพ
พ.ศ.2559
การศึ กษาภายใน ระดั บหลั กสู ตร ประจ าปี มส.5.2-2-3 เอกสาร
การศึกษา 2558 ในการประชุมคณะกรรมการ
ประกอบการประชุมและ
ประจ าคณะ ครั้ ง ที่ 6/2559 เมื่ อ วั นที่ 25
รายงานการประชุม
กรกฎาคม พ.ศ.2559 (มส.5.2-2-2)
คณะกรรมการประจา
2. รายงานผลการพิ จ ารณามอบหมาย
คณะ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อ
หลั กสู ตรที่ มี แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการด าเนิ นงาน
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ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตร และ
น าเสนอ ร่ าง แผน พั ฒน าคุ ณภาพ ตาม
ข้ อเสนอแนะในการตรวจประเมิ น คุ ณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร
เพื่ อด าเนิ นการในปี การศึ กษา 2559 ในการ
ประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ ง ที่
7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
(มส.5.2-2-3)
3. นาเสนอสรุ ปผลการวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ปร ะเมิ น อง ค์ ป ระ กอ บที่ 1 การก ากั บ
มาตรฐานหลั ก สู ต ร ปี ก ารศึ ก ษา 2559
ประจาภาคเรียนที่ 1/2559 ในการประชุ ม
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 (มส.5.2-2-4)
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559
1. น าเสนอสรุ ปผลการวิ เคราะห์ ผ ลการ
ปร ะเมิ น อง ค์ ป ระ กอ บที่ 1 การก ากั บ
มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม
พ.ศ.2560 (มส.5.2-2-5)
2. รายงานผลการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตั วบ่งชี้ การประเมิ นคุ ณภาพภายในระดั บ
หลั กสู ตร ประจ าปี การศึ กษา 2559 ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน
พ.ศ.2560 (มส.5.2-2-6)
3. รายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพ
การศึ กษาภายใน ระดั บหลั กสู ตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 และผลการประเมินเชิงคุณภาพ
(ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง จ าแนกตาม
องค์ประกอบ) ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (มส.5.2-2-7)

วันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ.2559
มส.5.2-2-4 เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ.2559
มส.5.2-2-5 เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 11 มกราคม
พ.ศ.2560
มส.5.2-2-6 เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 5 เมษายน
พ.ศ.2560
มส.5.2-2-7 เอกสาร
ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2560

คณะฯ จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ มส.5.2-3-1 สรุปอัตรากาลังที่
ด าเนิ น งานของหลั ก สู ต รให้ เ กิ ด ผลตาม
ได้รับเพิ่มในปีการศึกษา
องค์ ประกอบการประกัน คุณ ภาพหลัก สูต ร
2559
โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2559 มี โ ครงการ/ มส.5.2-3-2 โครงการต่างๆ
งบประมาณ ที่สนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้
ที่เกี่ยวข้อง
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เกิดผลตามองค์ ประกอบการประกันคุณภาพ มส.5.2-3-3 เอกสาร
หลักสูตร ดังนี้
งบประมาณ ประจาปี
1. การกากับมาตรฐาน
งบประมาณ พ.ศ.2560
ตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ อาจารย์ ประจ า
หลั ก สู ต ร การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร และการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
1.1 คณะกากับติดตามให้มีการสารวจ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร และขอจัดสรร
อั ต ราก าลั ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให้ กั บ
หลักสูตรที่ยังขาดแคลน โดยมีหลักสูตรที่ได้รับ
จั ดสร ร อั ตร าก าลั ง ต าแหน่ งพ นั กง 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
จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ด าเนิ น การส ารวจ
คุ ณภาพบั ณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ ง ชาติ เพื่ อจั ดส่ ง ข้ อมู ล
ให้กับหลักสูตร
2.2 คณะฯ จั ดโครงการเตรี ยมความ
พร้อมก่อนสาเร็จการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสการมี
งานทาให้กับบัณฑิต ชื่อ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทางาน” เมื่อวันที่
19 ธันวาคม 2559
3. นักศึกษา คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
กลางสาหรั บการพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ (ข้ อมูลเพิ่ มเติมจากองค์ประกอบที่
1.6) และยั ง จั ดสรรเงิ น ค่ าธรรมเนี ยมพิ เศษ
เพื่อให้ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นั กศึ กษาตามคุ ณลั กษณะเฉพาะของแต่ ล ะ
หลักสูตร
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โดยในปีการศึกษา 2559 คณะได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะบันฑิตตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5
ประการ และสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตของคณะ ดังนี้
ชื่ อกิ จกรรม/โครงการ พั ฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต
1.โครงการอยู่ อย่ างสุข ใจใต้ ร่ม
พิกุ ล (ปฐมนิ เทศนั ก ศึก ษาใหม่
ปีการศึกษา 2559)
2.กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.ไหว้ครู
4.กีฬาสีระหว่างคณะ
5.ชุมนุม

งบประมาณพั ฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต
งบประมาณ
โครงการอยู่ อ ย่ า ง
สุ ข ใ จใ ต้ ร่ ม พิ กุ ล
จานวน 15,000 บาท
พั ฒ น า
คุณลักษณะบัณฑิต
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
มนุ ษยศาสตร์ แ ละ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์
จานวน 65,000 บาท

6.เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพของบัณฑิต เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนทางาน

4. อาจารย์ คณะฯ มีโครงการที่สนับสนุน
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
(มส.5.2-3-2) ดังเช่น
ชื่อกิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ จานวน

300,000 บาท
(3,000 บาท/คน)
โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่ง 20,000 บาท
ทางวิชาการ
โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรผลิต
135,000 บาท
ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
และผลงานวิชาการอื่น
โครงการพั ฒ นาสมรรถนะนั ก วิ จั ย 5,0000 บาท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมิ น คณะฯ มี โ ครงการสนั บ สนุ น การ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ เช่น
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5.1 โครงการบริหารงานวิชาการและ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของคณาจารย์
จานวน 59,000 บาท
5.2 โครงการพัฒนาโปรแกรมวิชาสู่ความ
เป็นเลิศ เพื่อดาเนินโครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณการกับการเรียนการสอนดังนี้
5.2.1 พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ภู มิ
สารสนเทศสู่ค วามโดดเด่นและเป็นเลิ ศ จานวน
8,0000 บาท
5.2.2 พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
ภาษาอั ง กฤษสู่ ค วามโดดเด่ น และเป็ น เลิ ศ

จานวน 8,0000 บาท
6. สิ่ ง สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ คณะฯ จั ด
งบประมาณในโครงการบริหารจัดการการศึกษา
เพื่อจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ จานวน 334,060 บาท นอกจากนี้ ยังจัด
ให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ห้อง
ห้องสมุดคณะ และห้ องปฏิ บัติ การทางภาษา
จานวน 30 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
ให้ทั้งกับอาจารย์และนักศึกษา
นอกจากนี้ คณะฯ ยั ง มี ง บประมาณ
สนั บ สนุ น ส าหรั บ การบริ ห ารงานประกั น
คุ ณภาพทั้ ง ระดั บคณะ และระดั บหลั กสู ตร
จานวน 2 โครงการ (มส.5.2-3-3) ได้แก่
1) โครงการพั ฒนาระบบและกลไกงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จานวน
40,000 บาท
2) โครงการบริ หารงานประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรละ 5,000
บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท
 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร
และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณา

ในปีการศึกษา 2559 คณะกาหนดให้ทุก มส.5.2-4-1 คาสั่ง
หลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก
กาแพงเพชร ที่ 705
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น โดย
/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
ทุ ก หลั ก สู ต รได้ รั บ การประเมิ น ในระหว่ า ง
คณะกรรมการตรวจ
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วันที่ 9 มิถุนายน –13 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ประเมินการศึกษา
(มส.5.2-4-1 , มส.5.2-4-2) โดยรายงานผล
ภายในระดับหน่วยงาน
การประเมิ น ให้ ก รรมการประจ าคณะเพื่ อ
ประจาปีการศึกษา
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
2559
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (มส.5.2-4-3) มส.5.2-4-2 กาหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจาปีการศึกษา
2559 ระดับหลักสูตร
มส.5.2-4-3 เอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
พ.ศ.2560
 5 นาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจาคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

จากการรายงานผลติดตามการประกั น
คุณภาพหลักสูตร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะภาค
การศึกษานั้น คณะได้นาผลการประเมินและ
ข้อ เสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง ดังนี้
1) จากการรายงานผลการประเมิ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บหลั ก สู ต ร
ประจาปีการศึกษา 2558 ในการประชุมครั้งที่
6/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559นั้น
(มส.5.2-5-1) คณะกรรมการประจาคณะ ให้
ข้อเสนอแนะ จานวน 3 ประเด็น ได้แก่
1.1) ให้ คณะเร่ ง ด าเนิ น การจั ด ท า
แผนพั ฒนาอาจารย์ ในเรื่ องของคุ ณวุ ฒิ ระดั บ
ปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการ
การปฏิ บั ติ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ.2560 คณะจั ด ให้ มี โ ครงการพั ฒนา
คณาจารย์เข้ าสู่ ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน
20,000 บาท (มส.5.2-5-2)

มส.5.2-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่
6/2559 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม พ.ศ.2559
มส.5.2-5-2 โครงการพัฒนา
คณาจารย์เข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
มส.5.2-5-3
- เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะครั้งที่ 7 /
2559 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ.
2559
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในวันที่ 8
มีนาคม พ.ศ.2560
มส.5.2-5-4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
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ในส่ วนของการส่ งเสริมคุ ณวุ ฒิ
คณะได้จัดให้มีการจัดทาแผนพัฒนาตนเองเป็น
รายบุคคล โดยมีผู้แสดงความจานงในการศึกษา
ต่ อระดั บปริ ญ ญาเอก จ านวน 6 คน ได้ แก่
1. อ.ชาลิ ส า ศิ ริ ธ รรมเกตุ 2. อ.ธวชิ นี ลาลิ น
3.อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์ 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
การศึ กษา 2559 มีอาจารย์ ยื่นขอตาแหน่ ง
ทางวิ ช าการ จ านวนทั้ ง สิ้ น 3 คน (อ.ดร.
ปรียานุช พรหมภาสิต อ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
อ.ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์)
1.2) ให้คณะพิ จารณาหลักสูตรที่ มี
แนวปฏิบัติที่ดีในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อให้ต้นแบบ
ในการดาเนินงานสาหรับปีการศึกษา 2559
ต่อไป
ก า ร ป ฏิ บั ติ ค ณ ะ ฯ โ ด ย
คณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพหลักสูตร ร่วมพิจารณา
และ มอ บห มา ยห ลั ก สู ตร โ ดย แจ้ ง ใ ห้
คณะกรรมการประจ าคณะทราบในการ
ประชุมครั้ง ที่ 7/2559 และจัดให้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 8 มีน าคม พ.ศ.
2560 (มส.5.2-5-3)
ผลการดาเนิน งาน หลัก สูตรมี
แนวทางในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ โดยมี คะแนนผลการประเมิน ระดั บ
หลั ก สู ต รในภาพรวมของคณะสู ง ขึ้ น กว่ า ปี
การศึกษา 2558 จาก 2.73 คะแนน เป็น
2.96 คะแนน
2) จากการนาเสนอสรุปผลการวิ เ คราะห์
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับ
มาตรฐานหลั ก สู ต ร ปี ก ารศึ ก ษา 2559
ประจาภาคเรียนที่ 1/2559 ในการประชุ ม
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.
2559 (มส.5.2-5-4) คณะกรรมการฯ มี

ประจาคณะครั้งที่
7/2559 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ.2559
มส.5.2-5-5 รายละเอียด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัย
และรายชื่อนักวิจัยหน้า
ใหม่
มส.5.2-5-6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 11
มกราคม พ.ศ.2560
มส.5.2-5-7 หนังสือ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ
0506/1949 แจ้งการ
รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร
จานวน 8 หลักสูตร
มส.5.2-5-8 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะครั้งที่
6/2559 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม พ.ศ.2559
มส.5.2-5-8 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะครั้งที่ ครั้ง
ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5
เมษายน พ.ศ.2560
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ข้ อเสนอให้ เร่ ง รั ดให้ อาจารย์ เขี ยนบทความ
วิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
การปฏิ บั ติ คณะได้จั ดกิจกรรม
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยทาให้ได้
นักวิจัยหน้าใหม่ จานวน 7 คน และมีอาจารย์
ที่เขียนบทความวิชาการ จานวน 2 คน (มส.
5.2-5-5)
3) จากการนาเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ผล
การประเมิ น องค์ ป ระกอบที่ 1 การก ากั บ
มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม
พ.ศ.2560 (มส.5.2-5-6) คณะกรรมการฯ มี
ข้อเสนอให้ พิจารณาคุ ณสมบัติ อาจารย์ประจ า
หลั กสู ตร ส าหรั บหลั กสู ตรที่ อยู่ ระหว่ างการ
ปรับปรุง ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
การปฏิบัติ คณะฯ ได้ดาเนินการ
ให้ ทุ กหลั กสู ตรด าเนิ นการปรั บปรุ งหลั กสู ตร
พ.ศ.2559 โดยพิ จารณาคุ ณสมบั ติ อาจารย์
ประจ าหลั กสู ตรตามข้ อเสนอแนะ โดยทั้ ง 10
หลักสูตร ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
แล้ว โดย สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว
(มส.5.2-5-7)
4) จากการนาเสนอรายงานผลการติดตาม
ผลการด าเนิ นงานตามตั วบ่ งชี้ การประเมิ น
คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร ประจ าปี
การศึกษา 2559 ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 5
เมษายน พ.ศ.2560 (มส.5.2-5-8) คณะ
กรรมการฯ มีข้อเสนอให้หลั กสูตรที่ได้คะแนน
น้อย ทบทวนผลการด าเนิ นงาน โดยให้คณะฯ
จัดประชุ มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การเขียนผลการ
ดาเนินหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อเตรียมการรับการ
ประเมิน ในปีการศึกษา 2559 นี้
การปฏิบัติ คณะฯ ได้ดาเนินการ
จัดประชุ มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การเขียนผลการ
ดาเนินหลักสู ตร (มคอ.7) โดยมอบหมายให้ตั ว
บ่งชี้ให้แต่ละหลักสูตร และมานาเสนอ ในการ
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กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม ความเข้ า ใจ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงาน
ผลการด าเนิ น งาน (มคอ.7) / SAR ระดั บ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ผลการดาเนินงานหลักสูตรที่มี
ผลคะแนนน้ อ ยลง 4 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่
หลักสูตร 1.นิติศาสตร์ 2.การพัฒนาสังคม 3.
ภาษาไทย 4.ภาษาจีน หลักสูตรที่ มีคะแนน
เพิ่ม มากขึ้น 7 หลัก สูตร ได้ แก่ 1.หลัก สูต ร
รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) 2.รัฐประศาสน
ศาสตร์ 3.วิ จิ ต รศิ ล ป์ ฯ 4.บรรณารั ก ษ์ ฯ
5.ภาษาอังกฤษ 6.ภูมิสารสนเทศ และ 7.ดนตรี
ศึกษา
5) จากการน าเสนอรายงานผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 และผลการ
ประเมิ นเชิ ง คุ ณภาพ (ข้ อ เสนอแนะในการ
ปรับปรุงจาแนกตามองค์ประกอบ ในการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการฯ
มีข้อเสนอให้คณะฯ และหลักสูตรดาเนินการ
ดังนี้
5.1) จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ โดย
เร่งรัดให้มีการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อ
ขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการและมี ผ ลงานวิ จั ย
เพื่อให้หลักสูตรมีคะแนนเพิ่มขึ้น
5.2) ผลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตร
ตีพิมพ์ บทความลงวารสารพิ กุล ซึ่ง ปั จจุบั น
วารสารพิกุลผ่านการรับรองคุณภาพของTCI
กลุ่มที่ 2
5.3 จัดทาแผนพัฒนาวารสารพิกุ ล
เพื่อให้เข้าฐาน กลุ่มที่ 1 ดังนี้
- สร้างความร่วมมือกับวารสาร
ที่กาลังพัฒนาเข้าฐาน TCI กลุ่มที่ 1 เพื่อทา
การแลกเปลี่ยนบทความวิชาการ
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มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

- ขอความอนุเคราะห์บทความ
จากผู้ทรงคุณวุฒิให้มาตีพิมพ์ในวารสารพิกุล
ส าหรั บ ข้ อ เสนอแนะดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
คณะฯ จะได้ แจ้ ง ให้ ทุ กหลั กสู ต รเป็ นข้ อ มู ล
เพื่อวางแผนปรับปรุงการดาเนิน การบริหาร
หลักสูตรในปีการศึกษา 2560 ต่อไป
จากการด าเนิ น งานก ากั บ ติ ด ตามการ
ดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ ป ระกอบการประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
2559 ท าให้ ทุ ก หลั ก สู ต รมี แ นวทางในการ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมี
คะแนนผลการประเมิ น ระดั บ หลั ก สู ต รใน
ภาพรวมของคณะสู ง ขึ้ น กว่ า ปี ก ารศึ ก ษาที่
ผ่ า นมา จาก 2.73 คะแนน เป็ น 2.96
คะแนน สาหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
ลดลง คณะจะได้ มี แ ผนการปรั บ ปรุ ง ในปี
การศึกษา 2560 ต่อไป
 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี มส.5.2-6-1 แบบสรุปผล
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร ทั้งหมด 11 หลักสูตร ประกอบด้วย
การประเมินคุณภาพ
การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และ
ภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และ
ดังนี้
สังคมศาสตร์ ประจาปี
1) รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
การศึกษา 2559
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
มส.5.2-6-2 รายงานการ
2) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ประเมินคุณภาพ
3) นิติศาสตรบัณฑิต
การศึกษาภายใน
4) วิ ท ยาศาสตร บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา
ประจาปีการศึกษา
ภูมิสารสนเทศ
2559 (รายงานผลการ
5) ศิ ลปกรรมศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
ดาเนินงานหลักสูตร :
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
มคอ.7) ทั้ง 11
6) ศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
7) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
8) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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มี ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลดาเนินงาน

หลักฐาน

9) ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
พัฒนาสังคม
10) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
11) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
โดยทุ ก หลั ก สู ต ร ผ่ า น การ ประ เมิ น
คุณภาพหลั กสูต รในองค์ป ระกอบที่ 1 การ
กากับมาตรฐานหลักสูตร (มส.5.2-6-1 และ
มส.5.2-6-2)
การประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย
(,)

เป้าหมาย
ปีถัดไป

6 ข้อ

6 ข้อ

5 คะแนน



6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลดาเนินงาน
6 ข้อ

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : ผู้กากับดูแลตัว
อาจารย์พัจนภา
บ่งชี้ :
เพชรรัตน์
โทรศัพท์ : 089–4882081
E-mail : phatchanapha@gmail.com

คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย(,)


ผู้จัดเก็บรวบรวม
นางขนิษฐา ศิริรัตน์
ข้อมูล / รายงานผล
การดาเนินงาน :
โทรศัพท์ : 090-9848497
E-mail : sirirat.nian@gmail.com

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.1) สรุปรายงานผลการประเมินภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 (จาแนกรายตัวบ่งชี้)
หน่วยงาน
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิ ตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา

ผลการประมินตนเอง 2559
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ค่าเฉลี่ย 3.51

2.96

ร้อยละ 17.54
(15 คน จาก อ.
ร้อยละ 18.00 ทั้งหมด 85.50 คน )
ร้อยละ 14.64
(ผศ.8 คน, รศ.6
ร้อยละ 17.00
คน) 14 คน ต่อ
85.50 คน
ร้อยละ 10

ร้อยละ 15.83

ผลการประมินจากคณะกรรมการฯ
คะแนน

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

2.96 ค่าเฉลี่ย 3.51
2.19

หมายเหตุ

คะแนน
2.96

ร้อยละ

2.19

ร้อยละ

1.36

ร้อยละ 18.00
1.36 ร้อยละ 17.00

3.21 ร้อยละ 10

3.25

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

6 ข้อ

3 ข้อ

3.00

เฉลี่ ยคะแนนองค์ประกอบ 1

พอใช้

3.29

พอใช้
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์

6 ข้อ

6 ข้อ

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

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 60,000 บาท
4.33 2.สาขามนุษย์ฯ 25,000
บาท

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั

1. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(ร้อยละ 30)
2. สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
(ร้อยละ 10)

สาขาวิทย์ ร้อยละ
31.43 สาขามนุษย์
ร้อยละ 6.88

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิทย์ ร้อยละ
และเทคโนโลยี
25.71
(ร้อยละ 30)
3.66 2. สาขาวิชา มนุษยศาสตร์
สาขามนุษย์ ร้อยละ
และสังคมศาสตร์
9.43
(ร้อยละ 10)

ดี

4.33

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2

5.00

6 ข้อ

6 ข้อ
สาขาวิทย์
23,680.21 บาท / คน
สาขามนุษย์
217,607.57 บาท/ คน

ดีมาก

5.00

4.81

3.33

4.38

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 3

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

ดี

5.00

6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

7ข้อ

7ข้อ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4

ดีมาก

5.00

7ข้อ

5.00

6ข้อ
ดีมาก

5.00
5.00

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

7 ข้อ

7

5.00

7 ข้อ

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพของหลักสูตร

6 ข้อ

6

5.00

6 ข้อ

6 ข้อ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิน

0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50

4.00

5.00

ดีมาก

5.00

ดี

4.50

ดี

4.05

ดี

3.84

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้

3.51-4.50
4.51-5.00
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
องค์ประกอบ

ผลการประเมินเฉลี่ย
จานวนตัวบ่งชี้

I

P

ผลการประเมิน
O

คะแนนเฉลี่ย

0.00 -1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1

6

2.27

2

3

4.81

3

1

4

1

5

2

รวม
ผลการประเมิน

13

4

4.00

2.96

2.96

5.00

3.33

4.38

5.00

5.00

5.00

5.00

4.50

4.50

7
3.34

ระดับพอใช้

4.57
ดีมาก

ระดับพอใช้
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี

2
3.15

3.84

ระดับพอใช้
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1. จานวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
1.1 แสดงรายชื่ออาจารย์ ตาแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ที่

จานวน
เดือน
ปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ประเภทบุคลากร

บรรณารักษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศาสตร์ฯ

รอง
ศาสตราจารย์

ข้าราชการ

บรรณารักษ ศาสตร์ฯ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ข้าราชการ

รอง
ศาสตราจารย์

ข้าราชการ

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง

โปรแกรม
วิชา

วุฒิการศึกษาสูงสุด
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)

1

นายสุวิทย์

วงษ์บุญมาก

2

นางประพิมพร

โกศิยะกุล

3

นางอรุณลักษณ์

รัตนพันธุ์

4

นางสาวมัลลิกา

ทองเอม

5

นางสาวนารถนรี

พอใจ

6

นายสุชิน

7

12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน

บรรณารักษ ศาสตร์ฯ

12 เดือน

บรรณารักษ ศาสตร์ฯ

12 เดือน

บรรณารักษ ศาสตร์ฯ

รอดกาเหนิด

12 เดือน

นิติศาสตร์

นายอภิชาต

บวบขม

12 เดือน

นิติศาสตร์

8

นางสาวจันทิมา

ก้อนจันทร์เทศ

9

นางสาวพัจนภา

เพชรรัตน์

นางสาวปาริชาติ

สายจันดี

10

12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน

ประสานมิตร
กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
น.ม.(นิติศาสตร์)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ข้าราชการ

อาจารย์

ข้าราชการ

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์

น.บ. (นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

นิติศาสตร์

น.ม. (นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

อาจารย์

ข้าราชการ

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
น.ม.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
น.ม.(นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
น.ม.(นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

11 นางสาววาสนา

มีศิลป์

12 นางสาวนิฐิณี

ทองแท้

13 นางปรียานุช

พรหมภาสิต *

12 เดือน

รัฐประศาสน
ศาสตร์

ปร.ด.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

14 นายกล้าณรงค์

สุทธิรอด *

12 เดือน

รัฐประศาสน
ศาสตร์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

15 นายธีร์วิสิฐ

มูลงามกูลจ์ *

4 เดือน29

รัฐประศาสน
ศาสตร์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

12 เดือน

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อาจารย์
อาจารย์
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ที่

ชื่อ - สกุล

จานวน
เดือน
ปฏิบัติงาน

โปรแกรม
วิชา

16 นางสาวรัษฏากร

วินิจกุล *

12 เดือน

รัฐประศาสน
ศาสตร์

17 นายบุญญาบารมี

สว่างวงศ์ *

12 เดือน

รัฐประศาสน
ศาสตร์

18 นายพิษณุ
19

นางสาวชาลิสา

20 นายเสริมศักดิ์
21

บุญนิยม *

12 เดือน

ศิริธรรมเกตุ

12 เดือน

รัฐประศาสน
ศาสตร์

กิตติ
ปาลวรรธก์ *

12 เดือน

รัฐประศาสน
ศาสตร์

12 เดือน
นายศุภฤทธิ์

รัฐประศาสน
ศาสตร์

ธาราทิพย์นรา

รัฐประศาสน
ศาสตร์

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปร.ด.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(รป.ด.) (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ประเภทบุคลากร

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์
อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

22 นางสาวตรรกพร

สุขเกษม

12 เดือน

รัฐประศาสน
ศาสตร์

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

23 นางสาวสมลักษณ์

วิริยจารี

1 เดือน

รัฐประศาสน
ศาสตร์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

24 นายวุฒิวัฒน์

อนันต์พุฒิเมธ

12 เดือน

รัฐประศาสน
ศาสตร์

ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

ศรีสุพัฒนะกุล

12 เดือน

รัฐประศาสน
ศาสตร์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

หนุ่มคา

12 เดือน

รัฐประศาสน
ศาสตร์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)

อาจารย์

อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

25

นางสาวอรัญญา
รัตน์

26 นางสาวสุวภัทร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

27 นางสาววาสนา

อาจสาลิกรณ์

12 เดือน

รัฐประศาสน
ศาสตร์

28 นายวิทยา

คามุณี *

12 เดือน

การพัฒนา
สังคม

ศศ.ด.(พัฒนาสังคม)

29 นางสาวโอกามา

จ่าแกะ

การพัฒนา
สังคม

30 นางธวชินี

ลาลิน

พช.ม.(การพัฒนาชุมชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31 นางสาวกรรณิกา

อุสสาสาร

12 เดือน

12 เดือน

12 เดือน

การพัฒนา
สังคม
การพัฒนา
สังคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

อาจารย์

ข้าราชการ

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
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ลาศึกษา
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เวลา

ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา
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ที่

ชื่อ - สกุล

32 นายสุรศักดิ์

บุญเทียน *

33 นางสาวอิสสราพร

อ่อนบุญ

34 นายภูริณัฐร์

โชติวรรณ

35 นางสาวสุนทรี

ดวงทิพย์ *

36 นางเยาวลักษณ์

ใจวิสุทธิ์หรรษา

37 นางสาววิยุดา

ทิพย์วิเศษ

38 นายณัฐพล

บ้านไร่

39 นางสาวประภัสสรา

ห่อทอง

40 นางสาวสุทธีรา
41 นางสาวจิราพร
42

นางสาวทิพย์วรรณ

43 นายพนัส

คาบุญเรือง

จานวน
เดือน
ปฏิบัติงาน
12 เดือน

โปรแกรม
วิชา

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ประเภทบุคลากร

การพัฒนา
สังคม

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

12 เดือน

การพัฒนา
สังคม

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัย
นเรศวร

อาจารย์

12 เดือน

การพัฒนา
สังคม

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัย
นเรศวร

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

ภาษาไทย

ค.ด. (อุดมศึกษา)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รอง
ศาสตราจารย์

ข้าราชการ

ศศ.ม.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษา
พิเศษ)มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ศศ.ม. (ภาษาไทย)

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ข้าราชการ

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน

12 เดือน
12 เดือน

ภาษาไทย
ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย
ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.ม.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

12 เดือน

ภาษาไทย

ศศ.ม.ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

สีสัน

12 เดือน

ภาษาไทย

ศศ.บ.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

เพ็งเลิก

12 เดือน

ภาษาไทย

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

อาจารย์

ข้าราชการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ข้าราชการ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ข้าราชการ

อาจารย์

ข้าราชการ

ภูวรัตนาวิวิธ

44 นายกมลวัฒน์

ภูวิชิต*

45 นายประดิษฐ์

นารีรักษ์*

46 นางสาวนิศากร

ประคองชาติ*

47 นางสาววิชุรา

วินัยธรรม*

48 นางสาวประทับใจ

ทัศนแจ่มสุข

12 เดือน

12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน

ศศ.บ.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

ภาษาอังกฤษ

(Docteral of philosophy :
Applied Linguistics)
ดุษฏีบัณฑิต
Southampton University
Ph.D. (English comparative
literature) Madras
University, India
ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร)

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

อาจารย์
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ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา
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จานวน
เดือน
ปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล

โปรแกรม
วิชา

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
ตนบุญ

12 เดือน

ภาษาอังกฤษ

สิทธิดา

12 เดือน

ภาษาอังกฤษ

นางสาวชุติมา

สังวรินทะ

12 เดือน

ภาษาอังกฤษ

52 นางอิฏฐารมณ์

มิตรสุวรรณ
สิงหรา

12 เดือน

ภาษาอังกฤษ

53 นางสาวนิศาชล

เถิงจ๋าง

3 เดือน29ว ภาษาอังกฤษ

54 นางสาวรัชดาภรณ์

รักษ์ชน

3 เดือน29ว ภาษาอังกฤษ

49

นางสาวนันทนัช

50 นายประสิทธิ์
51

55 นางสาวพรชนก

56

นางสาวอัฐพร

57 นายบุญญาวัฒน์

58 นางสาวสุธาสินี
59

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

อาจารย์

อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

12 เดือน

ภาษาอังกฤษ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

อาจารย์

ศรีวังราช

12 เดือน

ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิจิตรศิลป์ฯ

กศ.บ.(ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

60 นายเชวงศักดิ์

เขียวเขิน

12 เดือน

วิจิตรศิลป์ฯ

คม.(การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

61 นางสาวสายพิณ

เขียวมูล

12 เดือน

วิจิตรศิลป์ฯ

ศป.บ.(นิเทศศิลป์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายวัชรัศน์

อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง

คริสต์พระพร

ตะติยะ

63

อาจารย์

ภาษาอังกฤษ

นายมัย

62 นางสาววนัสนันท์

นุชนารถ

12 เดือน

วิจิตรศิลป์ฯ

ศรีวิริยะกิจ

12 เดือน

วิจิตรศิลป์ฯ

ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา

อาจารย์

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร
มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)
Bangor University

5 เดือน

12 เดือน

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

นุ่มน้อย

ขุนทองนุ่ม

หมาย
เหตุ

อาจารย์

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

12 เดือน

ประเภทบุคลากร

ศป.ม.(ทัศนศิลป์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศศ.ม. (ศิลปกรรม)
มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจา
ตามสัญญาจ้าง

อาจารย์

อาจารย์ประจา

รอง
ศาสตราจารย์

ตามสัญญาจ้าง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ข้าราชการ

อาจารย์

ข้าราชการ

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

ข้าราชการ

201
ที่

ชื่อ - สกุล

64 นายจิรพงศ์
65 นางสาวชุตินธร
66 นายพาสนินท์
67

นางสาวอภิญญา

ยืนยง
ฉิมสุข
วงวุฒิสาโรจน์

จอมพิจิตร

จานวน
เดือน
ปฏิบัติงาน

โปรแกรม
วิชา

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ประเภทบุคลากร

12 เดือน

วิจิตรศิลป์ฯ

ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ภาษาจีน

MBA. (Chinese Program)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

12 เดือน
1 เดือน

12 เดือน

ภาษาจีน

ภาษาจีน

68 นางสาวมาลัยรัตน์

คณิตชยานันท์

12 เดือน

ภาษาจีน

69 นายบัญชา

วัฒนาทัศนีย์

12 เดือน

ภาษาจีน

70 นางสาวทิวาพร

อุดมวงษ์

2 เดือน

71 นางสาวพิมลรัตน์

คล้ายยา

5 เดือน

72 นายลาพูน

73 นายสุรสิทธิ์

พิศอ่อน

สันติสถิตย์
พงศ์

ภาษาจีน

ภาษาจีน

11 เดือน

ภาษาจีน

6 เดือน17ว

ภาษาจีน

74
นายวัลลภ

ทองอ่อน

12 เดือน

ภูมิ
สารสนเทศ

75 นายสุภาสพงษ์

รู้ทานอง

12 เดือน

ภูมิ
สารสนเทศ

12 เดือน

ภูมิ
สารสนเทศ

76

นายฤทธิรงค์

เกาฎีระ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาจีน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (การสอนภาษาจีนเป็น
ภาษาต่างประเทศ) South
China Normal University
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
M.A.(Master of Arts in
Teaching Chinese as a
Foreign Language)
Central China Normal
University
M.Ed.(Teaching Chinese to
Speakers of Other)
Yunnan Normal University
Master's of Arts (สาขา
Linguistics and Applied
Linguistics) Central China
Normal University

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

M.A. (Master of Teaching
Chinese to Speakers of
Other Languages)
Southwest University

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

M.A.(Master of Teaching
Chinese to Speakers of Other
Language)
Minzu University of China

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.(เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
นเรศวร
วท.ม.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัย
นเรศวร

หมาย
เหตุ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

อาจารย์

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

ข้าราชการ

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง
อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

ลาศึกษา
ต่อเต็ม
เวลา

202
ที่

77

นางสาวปนัดดา

78 นางสาวสุรีรัตน์
79

จานวน
เดือน
ปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล
พาณิชยพันธุ์
ระบอบ

12 เดือน

โปรแกรม
วิชา
ภูมิ
สารสนเทศ

2 เดือน14ว ภูมิ

สารสนเทศ

12 เดือน

วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

วท.ม.(เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง
พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
ภูมิ
สารสนเทศ

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

Doctor of Philosophy (Ph.D.)
U. of Mysore India
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย
ศน.ม. (ศาสนาและปรัชญา)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย

รอง
ศาสตราจารย์

ข้าราชการ

นางสาวพัตรา

คาสีหา

12 เดือน

81 นางสาวภาวีณี

ภูจริต

10เดือน30ว

82 นายศรัณย์

วงศ์คาจันทร์*

12 เดือน

ปรัชญาและ
ศาสนา

83 นายจาเนียนน้อย

สิงหะรักษ์

12 เดือน

ปรัชญาและ
ศาสนา

12 เดือน

ปรัชญาและ
ศาสนา

12 เดือน

นาฏศิลป์

84 นายกิตติณัฏฐ์

ศิริรัตน์

85 นางสาวสายสุนีย์

ผาสุขคีรี

86 นายชัชชัย

พวกดี

12 เดือน

ดนตรีศึกษา

นายอัครพล

ชูเชิด *

12 เดือน

ดนตรีศึกษา

นายกวี

ครองแก้ว

12 เดือน

ดนตรีศึกษา

ค.ม.(บริหารการศึกษา)
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

อาสาสู้

12 เดือน

ดนตรีศึกษา

ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ดนตรีศึกษา

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (การ
แสดงดนตรี) มหาวิทยาลัยพายัพ

88

89 นายอนุลักษณ์
90 นางสาวมุทิตา

นาคเมือง

91 นายบรรเจิด

วรรณะ

92 นายเอกวุฒิ

โลหะการก

12 เดือน
4 เดือน16ว

12 เดือน

ประเภทบุคลากร

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทองประเสริฐ

87

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ภูมิ
สารสนเทศ

นางสาวพิรฎา

80

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการละคร)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
(Doctor of Philosophy, Ph.D
in Music) สาขาดนตรี
มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย

หมาย
เหตุ

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม ลาศึกษา
สัญญาจ้าง
ต่อเต็ม

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

เวลา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ข้าราชการ

อาจารย์

ข้าราชการ

รอง
ศาสตราจารย์

ข้าราชการ

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

อาจารย์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ดนตรีศึกษา

ค.บ.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

ดนตรีศึกษา

ค.บ.(ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

203
ที่

จานวน
เดือน
ปฏิบัติงาน

ชื่อ - สกุล

93 นางสาวอาทิตยา

ธานีรัตน์

94 นายณัฐพงศ์

บุญครอบ

95

นายฉัตรชัย

อยู่เกิด

96 นางสาวศศิธร

ศิริรัตน์

12 เดือน

12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

โปรแกรม
วิชา

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ดนตรีศึกษา

ศศ.บ. (ดนตรีแขนงดนตรีสากล)
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

ดนตรีศึกษา

กศ.บ. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

ดนตรีศึกษา

ศศ.บ. (ดุริยางคาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

ดนตรีศึกษา

ศศ.บ. (ดนตรีไทยและดนตรี)
มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์

อาจารย์ประจาตาม
สัญญาจ้าง

รวม
คิดเป็นร้อยละ
รวมทั้งหมด

ประเภทบุคลากร

ตรี
12.00

โท
58.50

เอก
15.00

อ.
71.50

ผศ.
8.00

รศ.
6.00

ศ.
0.00

13.71

66.86

17.14

83.63

9.36

7.02

0.00

85.50

หมายเหตุ 1. ปีการศึกษา 2559 มีจานวนอาจารย์ทั้งหมด (นับลาศึกษาต่อเต็มเวลา) จานวน 85.50 คน จาก 96 คน
เหลือ 85.50 คน เนื่องจากมีอาจารย์ที่มีอายุงานต่ากว่า 6 เดือน
มีอาจารย์ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา จานวน 8 คน
2. * คืออาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
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 จานวนอาจารย์ (จาแนกตามการปฏิบัติงาน)
หลักสูตรสาขาวิชา
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
3. สาขาวิชานิติศาสตร์
4. สาขาวิชาภาษาไทย
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
8. สาขาวิชาภาษาจีน
9.สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์

ประเภท
นับจานวนอาจารย์จริง
นับตามการ
ปฏิบัติงาน
10
8
7
7
7
7
9
9
15
12
6
6
5

5

9
8

5.5
7
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10. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
11.สาขาวิชาดนตรีศึกษา
- กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
- กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร
รวมทั้งสิ้น

5
11
3
1
96

5
10
3
1
85.50

1.3 แสดงจานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ เต็มเวลา – บางเวลา ประจาปีการศึกษา 2559
ระดับการศึกษาต่อ (คน)
สาขาวิชา/กลุ่มวิชา
ศึกษาต่อเต็มเวลา
ศึกษาต่อบางเวลา
ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก
1. ภาษาอังกฤษ
1
1
2. รัฐประศาสนศาสตร์
0
4
3. นิติศาสตร์
1
3
4. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
5. การพัฒนาสังคม
2
6. สารสนเทศภูมิศาสตร์
1
7. ภาษาจีน
3
8. ภาษาไทย
1
2
9.สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
1
สารสนเทศศาสตร์
10. ดนตรีศึกษา
5
- ปรัชญาและศาสนา
1
- นาฏศิลป์และการละคร
รวม
0
8
10
8
1.4 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามประเภทบุคคล ประจาปีการศึกษา 2559
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สังกัด
พนักงานมหาวิทยาลัย
1. นางสุมาพร จั่นศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน สานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
ทั่วไป
สังคมศาสตร์
2. นางพรวิลัย วัฒนศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน สานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
ทั่วไป
สังคมศาสตร์
3. นายจิรพงษ์ เทียนแขก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
4. นางขนิษฐา ศิริรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน สานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
ทั่วไป
สังคมศาสตร์
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2
4
4
0
2
1
3
3
1
5
1
0
26
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ชื่อ – สกุล
5. นางสาวรุ่งทิวา เหมือนอ่อง
6.นายตั้ม คาพ่วง

พนักงานราชการ
1.นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

สังกัด
ห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

สานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง
1. นายเมตตรัย ตะติยะ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

2. จานวนนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
โปรแกรมวิชา
ภาคปกติ
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
3. สาขาวิชานิติศาสตร์
4. สาขาวิชาภาษาไทย
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์
8. สาขาวิชาภาษาจีน
9.สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์พิมพ์สมการที่นี่
10.สาขาวิชาดนตรีศึกษา
รวม
ภาคพิเศษ (กศ.บป.)
1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
2. สาขาวิชานิติศาสตร์
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
รวม
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น

สานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2560
ระดับ

จานวน

รป.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
น.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศป.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี

477
183
162
256
118
63
65

ศศ.บ. 4 ปี
วท.บ. 4 ปี
ค.บ. 5 ปี

101
85
195
1,705

รป.ม.
น.บ. 4 ปี
รป.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี

40
78
138
3
21
316
1,985
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ที่มา : ข้อมูล ณ เว็บไซด์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2559

3. งบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2560 (จาแนกตามหมวดรายจ่าย)
ประเภท
- บ.กศ.
- กศ.บป.
- งบประมาณแผ่นดิน

จานวน : บาท
2,789,240.00
229,260.00
972,500.00

งบประมาณจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและ
งานวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการสร้างภาพลักษณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการศึกษากางไกลสู่อาเซียน
รวม

728,780.00
852,500.00
105,000.00
2,304,720.00
3,991,000.00
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค.2560
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4. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
0000

คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ ๐๓๖/ ๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
………………………………………..
เพื่อให้การด าเนิ นงานประกั นคุณภาพการศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙ ของคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ดาเนินไปด้ วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๓๖ แห่ งพระราชบั ญญัติ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ กาหนดแนวทาง กากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ อานวยความ
สะดวกและแก้ปัญหาการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะและโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หัวหน้า
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ
ผู้ช่วย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วย
หัวหน้าสานักงานคณบดี
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 การเมืองการปกครองและการวิจัยทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ช่วย
๒ /หัวหน้าศูนย์ฝึก…..
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายกสโมสรนักศึกษาฯ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
นางขนิษฐา ศิริรัตน์
นายตั้ม คาพ่วง

ผู้ช่วย

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ คณะกรรมการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ คณะ มี หน้ าที่ วางแผนการ
ดาเนินงาน (P) ปฏิบัติงาน (D) จัดทารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C) รวมถึงการ
นาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย
๒.๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย
๒.๑.๑.๑ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๑.๑ – ๑.๔ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์/
นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๒, ๓ และร่วมดาเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์
เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ 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
อาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ
อาจารย์พัตรา คาสีหา
อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคา
นางขนิษฐา ศิริรัตน์
อาจารย์ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
นางพรวิลัย วัฒนศิริ
นายจิรพงษ์ เทียนแขก

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๑.๒ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๑.๕ และ ๑.๖ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์/
นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๔ และร่วมดาเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการส่ง เสริมความสัมพันธ์
เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ
ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า
อาจารย์อภิชาติ บวบขม
ผู้ช่วย
อาจารย์รัชดาภรณ์ รักษ์ชน
ผู้ช่วย
อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
ผู้ช่วย
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
ผู้ช่วย
อาจารย์พิมลรัตน์ คล้ายยา
ผู้ช่วย
อาจารย์สุรีรัตน์ ระบอบ
ผู้ช่วย
อาจารย์พัตรา คาสีหา
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 องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่
๖, ๗ และร่วมดาเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ 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
อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฏีระ
อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์สุทธีรา คาบุญเรือง
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์ปาริชาติ สายจันดี
อาจารย์จาเนียนน้อย สิงหะรักษ์
อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
อาจารย์นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์บุญญาวัฒน์ ศรีวังราช
อาจารย์พิมลรัตน์ คล้ายยา
อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้
อาจารย์ศศิธร ศิริรัตน์
อาจารย์ประสิทธิ์ สิทธิดา
อาจารย์สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์อัฐพร คริสต์พระพร
อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ
นางพรวิลัย วัฒนศิริ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๓ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๔ ด้านความสัมพันธ์
กับ ชุ ม ชน/สั ง คม ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑๓, ๑๔ และร่ ว มด าเนิ น การ สมศ.มาตรฐานด้ า นที่ ๗ ด้ า นมาตรการส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
ที่ปรึกษา
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 คาสีหา
ผู้ช่วย
อาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช
ผู้ช่วย
อาจารย์พิมลรัตน์ คล้ายยา
ผู้ช่วย
๕/อาจารย์นารถนรี …..
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อาจารย์นารถนรี พอใจ
อาจารย์พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ทิพย์วรรณ สีสัน
อาจารย์จิราพร ภูวรัตนวิวิธ
อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้
อาจารย์ณัฐพงศ์ บุญครอบ
อาจารย์อาจารย์ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
อาจารย์รัชดาภรณ์ รักษ์ชน
อาจารย์นิฐิณี ทองแท้
นายภัทรพงษ์ ชูชีพ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๔ องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ สมศ.มาตรฐานด้าน ๔ ด้าน
การทานุบ ารุ งศิล ปะและวั ฒนธรรม ตัว บ่งชี้ ที่ ๑๕, ๑๖ และร่ วมดาเนิน การ สมศ.มาตรฐานด้ านที่ ๗ ด้า น
มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
ที่ปรึกษา
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 คาสีหา
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 องค์ประกอบที่ ๕ …..
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๒.๑.๕ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้านคุณภาพ
อาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๘ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัว
บ่งชี้ที่ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒
๒.๑.๕.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ การวางแผนกลยุทธ์ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๖ ด้านอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗, ๑๘
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑ การพัฒนาแผนกลยุทธ์
หัวหน้าสานักงานคณบดี
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 หนุ่มคา
เลขานุการ
นายตั้ม คาพ่วง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๒ การบริหารการเงิน ได้แก่
หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้า
อาจารย์วาสนา อาจสาลิกรณ์
ผู้ช่วย
อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคา
ผู้ช่วย
อาจารย์นารถนรี พอใจ
ผู้ช่วย
นางสุมาพร จั่นศรี
เลขานุการ
นายตั้ม คาพ่วง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการ
บริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกาเหนิด
ที่ปรึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้า
อาจารย์ ดร.วิชุรา วินัยธรรม
ผู้ช่วย
อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์
ผู้ช่วย
อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
ผู้ช่วย
อาจารย์นารถนรี พอใจ
ผู้ช่วย
นางสุมาพร จั่นศรี
ผู้ช่วย
๗/อาจารย์ธวชินี …..
รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

213
อาจารย์ธวชินี ลาลิน
อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคา
นางขนิษฐา ศิริรัตน์

เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๔ การบริหารงานด้านหลักธรรมาภิบาล และ สมศ.มาตรฐาน
ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๙, ๑๐
คณบดี
หัวหน้า
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ช่วย
นางพรวิลัย วัฒนศิริ
ผู้ช่วย
นายจิรพงษ์ เทียนแขก
ผู้ช่วย
นางขนิษฐา ศิริรัตน์
ผู้ช่วย
นายตั้ม คาพ่วง
ผู้ช่วย
นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม
ผู้ช่วย
นายภัทรพงษ์ ชูชีพ
ผู้ช่วย
นางสุมาพร จั่นศรี
เลขานุการ
นางสาวรุ่งทิวา เหมือนอ่อง
ผู้ช่วยเลขานุการ
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๕ การจัดการความรู้ ได้แก่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
อาจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง
อาจารย์ชุตินธร ฉิมสุข
อาจารย์ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ
อาจารย์อาธิตยา ธานีรัตน์
อาจารย์ศศิธร ศิริรัตน์
อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข
อาจารย์พรชนก นุ่มน้อย
นางพรวิลัย วัฒนศิริ
นายจิรพงษ์ เทียนแขก

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ช่วยเลขานุการ
๘/เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๖ …..
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เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๖ การบริหารและพัฒนาบุคลากร และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้าน
คุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๘ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒
คณบดี
หัวหน้า
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ
ผู้ช่วย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์คาจันทร์
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 จั่นศรี
ผู้ช่วย
นางพรวิลัย วัฒนศิริ
ผู้ช่วย
นายจิรพงษ์ เทียนแขก
ผู้ช่วย
นายตั้ม คาพ่วง
ผู้ช่วย
นายภัทรพงษ์ ชูชีพ
ผู้ช่วย
นางสาวรุ่งทิวา เหมือนอ่อง
ผู้ช่วย
อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคา
เลขานุการ
นางขนิษฐา ศิริรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม
ผู้ช่วยเลขานุการ
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวหน้า
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ
ผู้ช่วย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วย
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล
ผู้ช่วย
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
ผู้ช่วย
๙ /อาจารย์นารถนรี…..
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อาจารย์นารถนรี พอใจ
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
อาจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม
อาจารย์ ดร.รัษฏากร วินิจกุล
อาจารย์ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
อาจารย์จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ
อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ
อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์
อาจารย์พิมลรัตน์ คล้ายยา
อาจารย์ธวชินี ลาลิน
อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
อาจารย์ศศิธร ศิริรัตน์
อาจารย์อาทิตยา ธานีรัตน์
อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข
อาจารย์นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์ประสิทธิ์ สิทธิดา
อาจารย์ชุติมา สังวรินทะ
อาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ
อาจารย์ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
อาจารย์สุวภัทร หนุ่มคา
นางขนิษฐา ศิริรัตน์
นางพรวิลัย วัฒนศิริ
นายจิรพงษ์ เทียนแขก

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑.๕.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้แก่
คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
หัวหน้าสานักงานคณบดี
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 หนุ่มคา
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางขนิษฐา ศิริรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางพรวิลัย วัฒนศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายจิรพงษ์ เทียนแขก
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑/ ๒.๒ คณะกรรมการดาเนินงาน.....
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๒.๒ คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีหน้าที่วางแผนการ
ดาเนินงาน (P) ปฏิบัติงาน (D) จัดทารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C) ตามกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รวมถึงการ
นาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย
๒.๒.๑ หลัก สูต รรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาการปกครองท้อ งถิ่น
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 หนุ่มคา
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๒.๓ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย
อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์
หัวหน้า
อาจารย์สุชิน รอดกาเหนิด
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
อาจารย์บุญญาวัฒน์ ศรีวังราช
อาจารย์อัฐพร คริสต์พระพร
อาจารย์สุธาสิณี ขุนทองนุ่ม
อาจารย์นันทนัช ตนบุญ
อาจารย์นิศาชล เถิงจ๋าง
อาจารย์ประสิทธิ์ สิทธิดา
๒.๒.๕ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย
อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา
อาจารย์สุทธีรา คาบุญเรือง
อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์พนัส เพ็งเลิก
อาจารย์ทิพย์วรรณ สีสัน
อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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
รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน
อาจารย์สายพิณ เขียวมูล
อาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ

๒.๒.๘ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย
อาจารย์ธวชินี ลาลิน
อาจารย์ ดร.วิทยา คามุณี
ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
อาจารย์ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ

๑๓/๒.๒.๙ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ .....
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๒.๒.๙ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย
อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน
อาจารย์ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
อาจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
อาจารย์ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
อาจารย์พัตรา คาสีหา
อาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ

๒.๒.๑๐ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ประกอบด้วย
อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์
Miss Tung,Hsiu-Yu
Miss Bian Jing
Miss Geng Miaomiao
อาจารย์พิมลรัตน์ คล้ายยา

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ

๒.๒.๑๑ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ประกอบด้วย
อาจารย์อนุลักษณ์ อาสาสู้
รองศาสตราจารย์กวี ครองแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
อาจารย์ ดร.อัครพล ชูเชิด
อาจารย์มุทิตา นาคเมือง
อาจารย์บรรเจิด วรรณะ
อาจารย์เอกวุฒิ โลหะการก
อาจารย์ณัฐพงศ์ บุญครอบ
อาจารย์ฉัตรชัย อยู่เกิด
อาจารย์ศศิธร ศิริรัตน์
อาจารย์อาทิตยา ธานีรัตน์

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
เลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกาเหนิด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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คาสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่ ๐๖๑/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
.......................................
ตามที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีคาสั่ง ที่ ๐๓๖ / ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากมี บุ ค ลากรบรรจุ ใ หม่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ร าชการตามพั น ธกิ จ ของ
คณะมนุ ษยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ เป็ น ไปด้ว ยความเรี ยบร้ อยและมีป ระสิ ท ธิภ าพยิ่ ง ขึ้ น อาศัย อ านาจ
ตามความในมาตรา ๓๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละ
สัง คมศาสตร์ จึง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา ประจาปี การศึ กษา ๒๕๕๙ (เพิ่ มเติ ม )
ดังต่อไปนี้ ได้แก่
๒.๑ คณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีหน้าที่ วางแผนการดาเนินงาน
(P) ปฏิบัติงาน (D) จัดทารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C) รวมถึงการนาผลการ
ประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย
๒.๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย
๒.๑.๑.๒ ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๑.๕ และ ๑.๖ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์/
นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๔ และร่วมดาเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการส่ง เสริมความสัมพันธ์
เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ได้แก่
อาจารย์ลาพูน พิศอ่อน
ผู้ช่วย
อาจารย์สุรสิทธิ์ สันติสถิตพงศ์
ผู้ช่วย
นายเมตตรัย ตะติยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๓ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๔ ด้านความสัมพันธ์
กับ ชมชน/สั ง คม ตั ว บ่ งชี้ ที่ ๑๓, ๑๔ และร่ ว มด าเนิ น การ สมศ.มาตรฐานด้า นที่ ๗ ด้ า นมาตรการส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ ได้แก่
อาจารย์ลาพูน พิศอ่อน
ผู้ช่วย
อาจารย์สุรสิทธิ์ สันติสถิตพงศ์
ผู้ช่วย
นายเมตตรัย ตะติยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒/๒.๑.๔ องค์ประกอบ ที่ ๔......
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๒.๑.๔ องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ สมศ.มาตรฐานด้าน ๔ ด้าน
การทานุบ ารุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม ตั วบ่ งชี้ที่ ๑๕, ๑๖ และร่ว มดาเนิ นการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้า น
มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ได้แก่
อาจารย์ลาพูน พิศอ่อน
ผู้ช่วย
อาจารย์สุรสิทธิ์ สันติสถิตพงศ์
ผู้ช่วย
นายเมตตรัย ตะติยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑.๕ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้านคุณภาพ
อาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๘ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒
๒.๑.๕.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ การวางแผนกลยุทธ์ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๖ ด้านอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗, ๑๘
เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๖ การบริหารและพัฒนาบุคลากร และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒
ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๘ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ได้แก่
อาจารย์ภาวิณี ภูจริต
ผู้ช่วย
๒.๒ คณะกรรมการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร มี ห น้ า ที่ วางแผนการ
ดาเนินงาน (P) ปฏิบัติงาน (D) จัดทารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C) ตามกรอบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
รวมถึงการนาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการดาเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย
๒.๒.๙ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ได้แก่
อาจารย์ภาวิณี ภูจริต

ผู้ช่วย

๒.๒.๑๐ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้แก่
อาจารย์ลาพูน พิศอ่อน
อาจารย์สุรสิทธิ์ สันติสถิตพงศ์

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกาเหนิด)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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