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ค ำน ำ 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความส าคัของง

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนงก
ทั้งนี้ เพ่ืงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์องงพระราชบัขขัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และเป็นไปตามนโยบายองงมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งองงกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้งงด าเนินการงย่างต่งเนื่งง เพ่ืงน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ืงรงงรับการประกันคุณภาพภายนงก 
  รายงานการประเมินตนเงง (Self-Assessment Report: SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 
2560 – 31 พฤษภาคม 2561) องงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ฉบับนี้ จัดท าอึ้นเพื่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับงุดมศึกษา      
ได้พิจารณาประกงบการติดตามตรวจสงบคุณภาพการศึกษาองงคณะในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  และหวังว่า
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาครั้งนี้ คงจะได้รับอ้งคิดเห็นและอ้งเสนงแนะที่เป็นประโยชน์
งย่างยิ่งจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ทั้งนี้ เพ่ืงที่คณะจักได้น าอ้งคิดเห็นและ
อ้งเสนงแนะไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาองงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ให้ดียิ่ง ๆ อึ้นไป 

 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รงดก าเหนิด 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3 กรกฎาคม 2561 
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สำรบัญ 

 
  หน้ำ 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ค 
บทสรุปผู้บริหำร จ 
บทที่ 1 บทน ำ   

 1. ลักษณะองค์กร 1 
     ก. สภำพแวดล้อมของคณะองค์กร 

    ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร 
1 
5 

 2. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ                                     11 

บทที่ 2 ส่วนส ำคัญ  

 องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.)   

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 29 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 งาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริขขาเงก 31 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 งาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 33 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่งจ านวนงาจารย์ประจ า   35 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริขขาตรี 38 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริขขาตรี 45 
 องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย (สกอ.)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืงงานสร้างสรรค์ 50 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 62 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการองงงาจารย์ประจ าและนักวิจัย 68 
 องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร  (สกอ.)  

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 78 

 องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 85 
 องค์ประกอบที่ 5  กำรบริหำรจัดกำร  
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารองงคณะเพ่ืงการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และ

เงกลักษณ์องงคณะ 
91 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพองงหลักสูตร 
 

142 
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 3.1  ตารางสรุปรายงานผลการประเมินภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 (จ าแนกรายตัวบ่งชี้) 

156 
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 บทสรุปผู้บริหาร  
 
ความน า  
 

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

ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 10 สาขาวิชา โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการบริหาร งานภายในรูปแบบโปรแกรมวิชาตามสาขาวิชาที่   
เปิดสอนทั้งหมด 10 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ โปรแกรม
วิชาการพัฒนาสังคม โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาจนี โปรแกรมวิชาวจิิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ และ
โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการจัดเป็นกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมอีก 2 กลุ่มวิชา เพ่ือสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,589 คน แบ่งเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน 1,369 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. จ านวน 149 คน
และนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น จ านวน 29 คน 

 

ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
องค์ประกอบที่ 1  คะแนนเฉลี่ย  3.57 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย  5.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบเท่ากับ 4.20 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 
จุดเด่น/แนวทางเสริม 
 

1. ด้านผลงานนักศึกษา  
 นักศึกษาของคณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส าคัญ ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ดังนี้ 
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1.1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 
ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 7 พฤษภาคม – 4  มิถุนายน 2560 

    1.2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ได้รับคัดเลือกผลงานศิลปะนิพนธ์ยอดเยี่ยม 
จ านวน 3 ชิ้น เพ่ือไปแสดงงานนิทรรศการทางศิลปกรรม ระดับประเทศ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2561 

    1.3 นางสาวกัญญารัตน์  ปัตถา นักศึกษาชั้ันปีที่ 4 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ได้รับ
ทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประจ าปี 2560 โดยมีสถาบันการศึกษาได้ส่ง
นิสิต-นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี เข้าคัดเลือก จ านวน  117 คน จาก 39 สถาบันทั่วประเทศ 

    1.4 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้รับรางวัล "น าเสนอบทความดีเด่น" ในหัวข้องานวิจัย
เรื่อง "บทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่ นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร"  น าเสนอโดย น.ส.วรัญญา  เผือกเพ็ง และน.ส.สุดารัตน์  ค าบรรลือ ในงานประชุม  
วิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์ครั้งที่ 17)  ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2561 

   1.5 นางสาวศิรินันท์  บัวติ๊บ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง "การแสดงวัฒนธรรม" ในงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD 
สัมพันธ์ครั้งที่ 17) ณ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 -31 มกราคม 
2561 

   1.6 นักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นางสาวภารดี  เหมะ  
สอบได้อันดับที่ 1 ต าแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ภาคเหนือ เขต 2  ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2560  

   1.7 นางสาวปัทมา  เชอมึชา  นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลชมเชย จาก “การแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน” ในระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2560 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

   1.8 นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จ านวน 4 คน เป็นผู้ที่สอบผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่ง
สภาทนายความ ในปี 2560 

   1.9 นางสาวชนนิกานต์  เชียงงาม นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย จากการ
ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
  

2. ด้านบริการวิชาการ  
 2.1 มีแผนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของ

สังคม เช่น โครงการบริการวิชาการและขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับ
สังคมท้องถิ่น โครงการขบวนการภาคประชาสังคม : การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า โครงการการใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยว นคร
ไตรตรึงษ์ และโครงการพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตกล้วย 
อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
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  2.2 มีสาขาวิชาที่หลากหลายและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการให้บริการทางวิชาการ
ด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ ในรูปแบบบริการให้แก่สังคมหรือท้องถิ่น (บุคคลภายนอก) และใน
รูปแบบบริการให้แก่นักศึกษา (บุคคลภายใน)  
 2.3 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี เช่น โครงการโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านงานวิจัย นวัตกรรมความสุขและข้อมูลความสุของค์กร Happy Workplace เพ่ือการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ในองค์กร, โครงการบริหารพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ค่ายต้นกล้า 
ประชาธิปไตย) 
 3. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 3.1 คณะมีศาสตร์และสาขาวิชาที่ช่วยท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
 3.2 คณะมีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ที่ช่วยท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.3 คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย เป็นผู้คิดค้นระบ า      
ชากังราว ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับชาติ และยังต่อยอดพัฒนาเป็นโครงการสร้างนวัตกรรมหุ่นระบ า
ชากังราวถ่ายทอดอัตลักษณ์ศิลปะก าแพงเพชรเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  นอกจากนี้  ยังได้มีการด าเนินการ
ต่อเนื่อง โดยการสร้างมาตรฐาน “ระบ ารวมเผ่าชาวเขา” 
 3.4 มีโครงการความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกลุ่มวิชานาฏศิลป์และ
การละคร กับศูนย์จริยศึกษา สธ. ก าแพงเพชร จัดตั้งชุมนุมนาฏศิลป์และด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่                
ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการด าเนินการของศูนย์ดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ โดยเห็นได้จากกิจกรรมการบริการชุมชนด้านนาฏศิลป์ของศูนย์ จริยศึกษา สธ.     
เรือนไทย ได้เผยแพร่ลงวารสารสากล และเผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ “เมืองไทยดีดี”๊ เป็นต้น 
 3.5 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง 

4. ด้านวิชาการ/การจัดการเรียนการสอน 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะได้ด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดการความรู้ใน

ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในประเด็น “การจัดท ามคอ.การพัฒนากระบวนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดับคณะและระดับหลักสูตร” โดยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวิทยากร คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนา เป็นผู้ให้ความรู้หลักด้านการจัดท ามคอ.และออกแบบกระบวนการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์  

 นอกจากนี้คณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษาตลอดปีการศึกษา อาทิเช่น 
 (1) การผลิตวารสารพิกุล (วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  เป็นวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2) ซึ่งผลิตต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นเวทีส าหรับ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิชาการในรูปบทความวิชาการ/วิจัย ส าหรับบุคลากรของภายใน นักศึกษา และนักวิชาการ
ภายนอก  ซ่ึงในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเว็บไซต์วารสารพิกุลออนไลน์ ส าหรับให้ผู้ที่สนใจส่ง
บทความผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วส าหรับผู้ส่งผลงาน ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ และกอง
บรรณาธิการ ในการตรวจสอบสถานะของบทความ อีกด้วย การผลิตวารสารพิกุล นับเป็นผลงานที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและโดดเด่นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 (2) กิจกรรมอบรม TOEIC ส าหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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      5. ด้านการวิจัย  
 5.1 ผลงานวิจัย 
 ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา มีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการ
ท าวิจัยและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ให้กับนักวิจัยของ
คณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวนเงินทั้งสิ้น 2,253,704 บาท ประกอบด้วย 2 แหล่งทุน ดังนี้ 
     5.1.1 งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2561 แบ่งเป็น ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจ าหลักสูตร 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภูมิสารสนเทศ) ผู้วิจัย ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง และ
อาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ และทุนวิจัยของอาจารย์ ประจ าหลักสูตร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผู้วิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ อาจารย์ธวชินี  ลาลิน อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม อาจารย์
โอกาม่า  จ่าแกะ อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง และอาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
       5.1.2 งบบ ารุงการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี  2561 สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้วิจัย ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง 
อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ  อาจารย์อานนท์  คล้ายผา และอาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ 
  นอกจากนี้ คณะมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่นอย่างหลากหลาย  เช่น  

 (1 )  Increasing cassava yield in Kamphang Phet province using research synthesis, 
community communication and geographic information systems 

 ( 2 )  Sufficiency Economy under The Royal Initiative of His Majesty the King : 
Adminisration to Best Practice 
               (3 ) Spatial Distribution of Burned Area and MODIS Hotspot in Chiang Mai Province, 
Thailand 
               (4) ภูมิสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงน้ าท่วมและเสี่ยงภัยแล้ง ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 5.2 ผลงานการเผยแพร่ 
 ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานการ
เผยแพร่ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ  ทองอ่อน ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Increasing cassava yield in 
Kamphaeng Phet province using research synthesis, community communication and Geographic 
information systems ใน  1ST International conference on technology and social science.  
Proceeding of ICTSS2017  Apr 30, 2017 อาจารย์ ดร.ส ุภาสพงษ์  รู ้ท านองตีพ ิมพ ์บทความวิจ ัย          
เรื่อง Burned area assessment using BAMS: A case study of upper northern region, Thailand ใน 
Suranaree J. Sci. Technol, 24 (3), 327-342. อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ ตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง The 
Foreseeable Impact of SEZs Development: Perspectives from Local Actors in Trat Province, 
Thailand ใ น  Conference Proceedings of International Conference on Technology and Social 
Science 2017 (ICTSS 2017) on May 10-12, 2017 at Kiryu City Performing Arts Center, Kiryu City, 
Japan. เป็นต้น  
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 จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข 
1. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ โดยสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมมากขึ้น และเร่งรัดให้มี

การจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีมาตรการต่างๆ สนับสนุน เช่น การฝึกอบรม     
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบการจัดพ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาในการจัดการท าผลงาน       
ทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การแจ้งเวียนวารสารที่อยู่ในฐาน TCI เป็นต้น 

2. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือรองรับการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกโดยการบูรณาการ ทั้งการบูรณาการพันธกิจของ
คณะและการบูรณาการท างานร่วมกันในการให้บริการวิชาการระหว่างหลักสูตรต่างๆ ของคณะ 

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

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ       
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บัณฑิต 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  
 

 
บทที่ 1 

 
บทน ำ  

 
1. ลักษณะองค์กร  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานระดับคณะตามกฎกระทรวง 
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มีภารกิจหลักที่ได้รับการถ่ายทอดจากภารกิจของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชน 
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์จ านวนทั้งสิ้น 86 คน มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 
หลักสูตร มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,547 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน 1,369 คน นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาค กศ.บป. จ านวน 149 คน และหลักสูตรระดับปริญญโท 1 หลักสูตร มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 29 คน โดยมี
ลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ดังนี้ 
 

ก. สภำพแวดล้อมของคณะองค์กร  
(1) หลักสูตร/บริกำร  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีหลักสูตรและบริการหลักที่ส าคัญตามภารกิจหลัก อันได้แก่ องค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ  รวมถึงผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 
ผลงานบริการวิชาการ  และผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีวิธีส่งมอบหลักสูตรและบริการดังกล่าวให้แก่
ผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอ่ืน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่ำนิยม  
คณะฯ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ ได้ก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมที่สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะยังได้ก าหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิต วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงสมรรถนะ
หลักเพ่ือให้เป็นปัจจัยผลักดันและส่งเสริมให้คณะสามารถปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมที่ก าหนดไว้โดยมี
รายละเอียดดังนี้ คือ 

วิสัยทัศน์ 
  เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่ำนิยมหลักของมหำวิทยำลัย 
K – Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public Service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility – ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
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อัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ “มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม” 

  ซึ่งเป็นความส าเร็จตามจุดเน้นจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะเด่นเป็นที่หนึ่งของสถาบัน โดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังนี้ 

 “มุ่งเน้นท้องถิ่น” เนื่องจาก คณะมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้านต่างๆ รวมทั้งมีกิจกรรม/
โครงการ ที่หลากหลายสามารถผลิตบุคลากรและให้การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย
สาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาการพัฒนาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สารสนเทศภูมิศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และดนตรีศึกษา 
     “สำนศิลป์วัฒนธรรม” คณะมีศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์และการละคร ปรัชญาและศาสนา 
 

คุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม 
นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก 
 

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

 “มีมนุษยธรรม  มีน้ าหนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่สังคม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่/ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน” 
 
ค่ำนิยมหลักของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

“ทีมงาน ความรับผิดชอบ มุ่งผลงาน ตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกัน” 
 

 สมรรถนะหลักองค์กร  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสมรรถนะหลักท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะ ที่ก าหนดไว้ว่า 
“มุ่งเน้นท้องถิ่น สานศิลป์วัฒนธรรม”โดยก าหนดสมรรถนะหลัก คือ “เป็นผู้น ำในด้ำนกำรบูรณำกำรพันธฺกิจเพื่อ
พัฒนำท้องถิ่นและสืบสำนศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชำติ” 
  โดยสมรรถนะหลักเหล่านี้เป็นสิ่งขับเคลื่อนที่ท าให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการ
ด าเนินงานที่บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร  
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น  คน  จ าแนกผู้ปฏิบัติงาน (Workforce) เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก
คือบุคลากรสายวิชาการ มีจ านวนทั้งสิ้น 86 คน โดยแยกเป็นข้าราชการจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.71 , พนักงาน
มหาวิทยาลัย จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.54 และ อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75  
อีกกลุ่มหนึ่ง คือ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 8 คน  

 ตำรำงลักษณะโดยรวมของบุคลำกรสำยวิชำกำร(นับรวมลาศึกษาต่อ) จ ำแนกตำมสำขำวิชำและกลุ่มวิชำ 

 

สำขำวิชำ/กลุ่มวิชำ 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 

อาจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จา้

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จา้

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จา้

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จา้

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จา้

ง 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
มห

าว
ิทย

าล
ัย 

อา
จา

รย
์สัญ

ญา
จา้

ง 

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

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

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

ภาษาไทย - 5 - 1 - - 1 - - - - - - 5 1 1 - - 7 

ภาษาอังกฤษ 2 4 7 2 - - - - - - - 1 -  4 6 4 - - 15 

ภาษาจีน - 3 5 - - - - - - - - 1 - 3 3 - 1 - 8 

บรรณารักษศาสตร์ฯ - 1 3 - 1 - 2 - - - - 1 3 1 2 - - - 7 

ภูมิสารสนเทศ  - 4 2 1 - - - - - - - - 1 3 2 - 1 - 7 

วิจิตรศิลป์ฯ 1 2 1 - - 1 - 1 - 1 - - - 3 1 - - - 6 

ดนตรีศึกษา 1 2 1 1 - - 1 - - - - - 2 2 1 1 - - 6 

การปกครองท้องถิ่น 1 3 1 - - - - - - - - - - - - 1 3 1 5 

นาฏศิลป์ฯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

รวม 7 35 25 6 1 2 4 1  - 1 1 2 5 30 26 9 7 1 86 

รวม 86 คน 
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        ตำรำงลักษณะโดยรวมของบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมประเภทและระดับกำรศึกษำ 
 

วุฒิกำรศึกษำ 
สำยสนับสนุน 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

พนักงำน 
รำชกำร 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ปริญญาตรี 6 - 1 
ปริญญาโท - 1 - 
ปริญญาเอก - - - 
รวม 6 1 1 

รวม 8 
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ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร  
(1) โครงสร้ำงองค์กำร 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานระดับคณะ ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548  ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  บริหารจัดการ
ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยในการบริหารงานภายในระดับคณะนั้น อยู่ภายใต้การก ากับเชิง
นโยบายและติดตามตรวจสอบการบริหารงานจากคณะกรรมการประจ าคณะ  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามความในข้อ 6. แห่ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2547 ซึ่งประกอบด้วย คณบดีเป็นประธาน 
รองคณบดีคนหนึ่งเป็นรองประธาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จ านวน 2 คน เป็นกรรมการ ผู้แทนประธานโปรแกรมวิชา 
จ านวน 2 คน ผู้แทนคณาจารย์ จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ในการบริหารจัดการภายในคณะนั้น มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
อ านวยการคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดีทั้ง 3 ฝ่ายเป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็น
กรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดี 3 ฝ่าย 
ประธานโปรแกรมวิชา และหัวหน้าศูนย์เป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยในระดับ
คณะนั้น คณบดีจะมอบหมายงานให้รองคณบดีแต่ละฝ่าย ให้เป็นผู้รับผิดชอบงานและมีอ านาจหน้าที่ในงานนั้นๆ หัวหน้า
ส านักงานคณบดีดูแลการบริหารงานของส านักงานคณบดี  ส่วนการบริหารงานของหลักสูตรนั้น จะอยู่ภายใต้การบริหารและ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการโปรแกรมวิชา เรียกว่า “การบริหารโปรแกรมวิชา” มีประธานโปรแกรมวิชาเป็นผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น ส าหรับการบริหารงานของศูนย์ต่างๆ จะมีหัวหน้าศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบงานและก ากับดูแลการด าเนินงาน ซึ่งการ
บริหารงานของรองคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดี  หัวหน้าศูนย์ต่างๆ รวมถึงประธานโปรแกรมวิชาจะปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อ
คณบดี  รายละเอียดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารตามภาพที่ 1  และภาพที่ 2  ตามล าดับ 

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจแต่ละด้านบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารตามหลักธรรมภิบาล  คณะฯ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายในเฉพาะด้านขึ้น เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และระดับหลักสูตร , คณะกรรมการงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา , คณะกรรมการงานวิจัย  
คณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม , คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร , คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน , คณะกรรมการจัดการความรู้ เป็น
ต้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกประเภทของคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การ
ด าเนินงาน การประเมินและการปรับปรุง ตลอดจนให้มีการประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะยัง
ได้รับการติดตามตรวจสอบการบริหารงานตามระบบของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  
 

ภำพภำพที่ 1 โครงสร้ำงองค์กร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

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

ศาสตร ์
8. ภูมิสารสนเทศ 
9. ภาษาจีน 
10. ดนตรีศึกษา 

กลุ่มวิชำ 

1. กลุ่มนาฏศลิป์และการละคร 
2. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

 

ศูนย ์
1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 

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

การเมืองการปกครอง และการ
วิจัยทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5. ห้องสมุดคณะ/ห้องสมุดกฎหมาย 
6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน

สถานศึกษา 
7. ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่าย

ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย 
 
 

ส ำนักงำนคณบดี 
1. งานสารบรรณ 
2. งานเลขานุการ 
3. งานการเจ้าหน้าท่ี 
4. งานการเงินและพัสด ุ
5. งานนโยบายและแผน 
6. งานบริการจัดการเรยีนการสอน 
7. งานการประชุม 
8. งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
9. งานประชาสัมพันธ์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  
 

ภำพที่ 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ คณบดี 
 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรคณะ 
 

รองคณบดี 
ฝ่ำยประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร 

 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัย กิจกำรนักศึกษำ 

 และศิลปวัฒนธรรม 
 

หัวหน้ำส ำนักคณบดี 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดท ารายงานประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
3. จัดท ารายงานการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน 
4. จัดท ารายงานการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายนอก (สมศ.) 
5. จัดระบบและควบคุมการลงข้อมูล 

CHE QA Online 
6. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

 

1. งานวชิาการและบริการวชิาการ 
2. งานจัดท าวารสารพิกุล 
3. งานจัดระบบควบคุมภายใน 
4. งานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
5. งานพฒันาทักษะทางภาษาและ

วิเทศสัมพันธ ์
6. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 
 

 

1.  งานวิจัย 
1. งานกิจการและพัฒนา

นักศึกษา 
2. งานบริการวิชาการ 
3. งานท านบุ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
4. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 
 

 

1. งานบริหารส านักงานคณบด ี
2. งานวางแผนพัฒนาและ

งบประมาณ 
3. งานบริหารและพฒันา

บุคลากร 
4. งานติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานผูบ้ริหาร 
5. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

อธิกำรบด ี
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  
 

คณะกรรมกำรบริหำรหน่วยงำน 

 

 
 

 

 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
 

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชิน  รอดก ำเหนิด 
คณบดี 

อำจำรย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม 
รองคณบดีฝ่ำยวิจัย กิจกำรนักศกึษำ  

และศิลปวัฒนธรรม 

อำจำรย์พัจนภำ  เพชรรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ/ 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
 

 

อำจำรย์ ดร.วิชุรำ  วินัยธรรม 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติาลวรรธก์ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 
รัฐประศำสนศำสตร์ 

อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทรเ์ทศ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

นิติศำสตร์ 

อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

กำรพัฒนำสังคม 

อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต 
ประธำนโปรแกรมวิชำ

ภำษำอังกฤษ 

อาจารย์จริพงศ์  ยืนยง 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
 

อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ภำษำจีน 
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อาจารย์ประภสัสรา  ห่อทอง 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ภำษำไทย 
 

อาจารย์ ดร.สภุาสพงษ์  รู้ท านอง 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ภูมิสำรสนเทศ 

รองศาสตราจารย์อรณุลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
ประธำนโปรแกรมวิชำบรรณำรักษศำสตร์

และสำรสนเทศศำสตร์ 
และสำรสนเทศศำสตร์ 

อาจารย์มุทติา นาคเมือง 
ประธำนโปรแกรมวิชำ 

ดนตรีศึกษำ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย์  วงศ์ค าจันทร ์
หัวหน้ำกลุ่มวิชำปรัชญำและศำสนำ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์ิหรรษา 
หัวหน้ำกลุ่มวิชำนำฏศิลป์และกำรละคร 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  
 

2. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560) 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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ค ำน ำ 

 
 

 ตามท่ี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับการตรวจประเมินภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายใน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย นั้น ท าให้มีข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลายประเด็น 

คณะฯ  จึงได้มอบหมายงานตามข้อเสนอแนะให้กับผู้เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน  ทั้งข้อเสนอแนะด้วยวาจาในขณะด าเนินการ
ตรวจประเมินและข้อเสนอแนะที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และได้ทบทวนผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่ านมาและจาก
ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้จัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 (ด าเนินงานในปีการศึกษา 2560) ของคณะฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 

   
 
   
  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แผนกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560) 

 
องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต    

  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ

คณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1.ผลการบริหารจัดการหลักสูตร มีความแตกต่างกันของ
ระดับผลการประเมิน โดยหลักสูตรที่ได้ระดบัดี มีน้อย
กว่าหลักสูตรที่ได้คุณภาพระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1.ควรวิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อคุณภาพในแต่ละ
หลักสูตร และวางแผนการแก้ปญัหา หรือปรับปรุง
คุณภาพในแต่ละหลักสูตร โดยเป็นการแก้ปัญหาใน
ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวทิยาลัย 

 
1.จัดประชุมคณะกรรมการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้ผลคะแนนแตล่ะองค์ประกอบได้
คะแนนน้อย  
2.ทุกหลักสูตรท าแผนพฒันาการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพือ่
ใช้ด าเนินงานประกนัคุณภาพของหลักสูตร 

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
- รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและหัวหน้า
ส านักงาน 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
2. สัดส่วนของ FTES ต่อจ านวนประจ าที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
1. คณะควรพิจารณาแผนการรับนักศึกษาทีส่อดคล้อง
กับจ านวนอาจารย์ประจ าของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้
เพื่อให้ FTES เป็นไปตามเกณฑ ์ส าหรับกลุ่มวิชาปรชัญา

 
คณะน าแผนอัตราก าลังระยะยาว 5 ปีมาพิจารณาและด าเนนิงาน
ตามขั้นตอน ดังนี ้
1.1 หลักสูตรพิจารณาแผนรับนกัศึกษาและน าเสนอคณะ รวมถึง
เสนอจ านวนอาจารย์ประจ าและอัตราก าลังเพิ่มเติมในปีการศึกษา
ถัดไป ส าหรับกลุ่มวิชาปรชัญาและศาสนา กลุ่มวิชานาฏศิลป์และ
การละคร ซึ่งเป็นวชิาการศึกษาทั่วไปไม่ไดน้ ามาค านวณค่า FTES 
ในระดับคณะ 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและบริการ
วิชาการ 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ

คณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

และศาสนา กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร ซึ่งเปน็วชิา
การศึกษาทั่วไปไม่ต้องน ามาค านวณค่า FTES ในระดับ
คณะ 
 

1.2 คณะพิจารณาแผนรบันักศึกษาและอัตราก าลังอาจารย์ที่มอียู่
และที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัยในการขอบรรจุ
และแต่งตั้งอาจารย์ โดยให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่มีอยู ่
และที่คาดวา่จะมีในปีการศึกษาหน้า 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
3. การจัดบริการให้ค าปรึกษา การจัดระบบการให้
ค าปรึกษา การใชช้ีวิต และพัฒนากิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
1. ปัญหาหลักของนักศึกษาทีล่าออก คือ ขาดทุนทรัพย์
ในการศึกษา ทุนการศึกษา ทุน กยศ. และทุนอ่ืนๆ 
ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยทั้งหมด ท าให้คณะไม่สามารถ
ด าเนินการเร่ืองทุนการศึกษาได ้จึงแนะน าวา่ คณะต้อง
จัดท ารูปแบบการบริหารกองทุนที่ชัดเจน ทั้งทนุรับเข้า 
และรายรับและรายจา่ย โดยคณะควรแสวงหาแหล่งทนุ
จากเอกชน หรือศิษย์เก่า การให้ค าปรึกษาเป็นการให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน จึงท าให้การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ด้วยอาจารย์
มีภาระงานสอนมาก  ดังนัน้ คณะควรส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา ในการด าเนนิการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาตามแผนทีก่ าหนดไว้  
 

 
1.คณะด าเนินการจัดหาแหลง่ทนุการศึกษาจากภายนอก และแจ้ง
แหล่งทุนการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงแหล่ง
ทุนการศึกษาภายนอก   
2.การส่งเสริมคณะกรรมการด าเนินงานดา้นกิจการนักศึกษาตาม
แผนที่ก าหนดไว ้

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
1. ได ้ด า เน ินการประสานและ
จ ัดหาแหล ่งท ุนการศ ึกษาจาก
ภายนอก  
2. ประสานงานก ับกองพ ัฒนา
นักศึกษา เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับ  
กยศ. ที ่เกิดปัญหาล่าช้าในการ
ด าเนินการ 
 

 
- รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
กิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ

คณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
5. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ ์
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
1. ควรมีการวางแผนในการให้ความรู้กับศิษย์เก่าในแต่
ละศาสตร์ โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ เพื่อ
สื่อสารให้กับศิษย์เก่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้
ความรู้ที่เป็นประโยชน์  
 

 
- จัดโครงการจัดอบรมความรู้ดา้นวชิาชีพให้ศิษย์เก่า 

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีการด าเนินการประสานงาน
กับวิทยากรในการให้ความรู้ในภาค
การศึกษา 1/2561 

 
- รองคณบดีฝ่ายวิจยัฯ 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
6.การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
1.คณะควรมีการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อคณะมี
ข้อมูล และสามารถสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าในการ
พัฒนาคณะและพัฒนาศิษย์เก่าได้ 
 

 
- จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง 

 
ก าลังด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล
ศิษย์หน้าเว็บไซต์เพื่อการติดต่อและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

 
- รองคณบดีฝ่ายวิจยัฯ 
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องค์ประกอบที่ 2: กำรวิจัย 
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. การพัฒนาศักยภาพในการวจิัยให้กับบุคลากร  
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1.  ในปีการศึกษานี้คณะมทีุนวจิัยจากภายนอก
เพิ่มข้ึน แต่เป็นทุนจ านวนมากทีม่าจากโครงการบาง
โครงการเท่านัน้ คณะควรมีการพัฒนาด้านการวิจัย
ให้กับนักวิจัยที่สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  รวมทั้ง
ควรมีการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยให้กับนักวิจัย
หน้าใหม่ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องและ
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์การท าวจิัยระหว่างนักวิจัยของคณะ
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
- การอบรมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีการด า เนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการสู่การก าหนดโจทย์วิจัย 

 
-รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ  
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
2. ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการงานวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
งานวิจยัที่เอ้ือต่อการตัดสินใจ และเป็นข้อมูลที่เปน็
ปัจจุบนั  เช่น สามารถประมวลผลข้อมูล ผลงานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ เงินสนบัสนุนการวิจัย ผลงานทีไ่ด้รับ
การคุ้มครองสิทธิ์ ฯลฯ ได้อยา่งถูกต้องได้ทั้งระดับ
บุคคล หลักสูตร คณะ 
 

 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเอ้ือต่อนักวิจัยในการค้นหาข้อมูล แหล่งทุน 
การตีพิมพ์เผยแพร่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคุ้มครองสิทธิ์ 

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โ ด ย มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่หน้า
เว็บไซต์ของคณะ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเป็นแหล่งค้นคว้างานวิจัย 

 
-รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
3. ระบบการติดตามการใช้ประโยชน์ และผลกระทบ
จากงานวิจัยทีน่ าไปพฒันาท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
3. คณะควรพัฒนาระบบกลไกในการก ากับติดตาม 
ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบจากการวิจัยรวมถึงการ
ประสานความร่วมมือกับองค์กรในชุมชนท้องถิ่น 
เพื่อก าหนดประเด็นการวิจัยทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนซึ่งจะส่งผลตอ่การสนับสนุน

 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยเพื่อก าหนดโจทย์การวิจัย
จากพื้นที ่

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีการด าเนินงานการจัดกิจกรรม 
KM การวิจัย และน าเสนอผลการจัด 
KM ระดับสถาบัน ได้รับรางวัลที่ 3 

 
- รองคณบดีฝ่าย
วิจัย กิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม  
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

งบประมาณในการด าเนินงานวจิัยและผลงานวิจัย
สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง   
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
4. แหล่งการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
4. ควรเสริมศักยภาพในการจัดท าบทความวิจัยที่มี
คุณภาพ เพื่อให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติที่มีค่า impact factor สูง หรือ วารสารที่
อยู่ในฐานของ สกอ. และวารสารระดับนานาชาติ 
ส าหรับนักวิจัยหนา้ใหม่ควรได้รับการพัฒนาที่
สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีที่เป็นเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการฝึก
และเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักวิจัยหน้าใหม่ 
 

 
การอบรมสมรรถนะนักวิจัยดา้นการเขียนบทความวิจยัและบทความ
วิชาการ 

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เขียนบทความวิชาการและบทความ
วิจัย 

 
- รองคณบดีฝ่าย
วิจัย กิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม  
 

 
 
 
 
 
 



19 

 

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร  
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
คณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
ระบบกลไกการบริการวิชาการ 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1.คณะควรมีการก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง  
การให้บริการวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆของคณะ ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกหลักสูตร
สามารถให้บริการวิชาร่วมกันได้   
2. ควรมีการประเมินติดตามผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิด
จากการให้บริการวิชาการ เพื่อได้ข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนในการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน 

 
คณะด าเนนิงาน ดังนี ้
1. จัดท าแผนบริการวิชาการ เสนองบประมาณระดบัคณะและระดับ
หลักสูตรเพื่อจัดท าโครงการบรกิารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
โดยได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย วตัถุประสงค์และก าหนดปัญหาและ
ประเด็นทีช่ัดเจนทั้งระดับคณะ/โปรแกรมวิชา 
2. คณะจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
ที่คณะเปิดสอน โดยมีพืน้ที่เป้าหมาย ได้แก่ โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตอยา่งยั่งยนื ของประชาชนใน
ชุมชนพื้นที่ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  
3. หลักสูตรให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการในพื้นที่
เดียวกันกับคณะ ได้แก่พืน้ที่ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน              
จ.ก าแพงเพชร และมีกิจกรรมที่สอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมีการบูรณาการกับรายวชิาต่างๆที่หลักสูตรเปิดสอน 
4. ก าหนดช่วงเวลา ประเมินติดตามผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการ 
5. จัดประชุมคณะกรรมการบรกิารวิชาการเพื่อพิจารณาผลลัพธ์/
ผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการ เพื่อหาแนวทางในการ
ท างานปงีบประมาณถัดไป 
 

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
   
    
 

 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและบริการ
วิชาการฯ  
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องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 
2) โครงกำร/กิจกรรม 

ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกและท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

จุดเด่น 
1. คณะมีบุคลากรความโดดเด่นในการท านุบ ารุงสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะด้านนาฎศิลป์ ที่สามารถ
ประดิษฐ์และคิดค้นท่าร าระบ าชากังราว จนได้รับการ
รับรองมาตรฐานระดับชาติ และระบ ารวมเผ่าชาวเขาให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและเผยแพร่ในต่างประเทศ 
 
แนวทำงเสริมจุดเด่น 
1. คณะควรเตรียมบุคลากรหรือสรรหาบุคลากรที่
สามารถด าเนินการสร้างความโดดเด่นในการท านุบ ารุง
สืบสานศิลปวัฒนธรรม  สืบทอด หรือต่อยอดการ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

 ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
 

- รองคณบดีฝ่าย
วิจัย กิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม  
  
  
 
 
 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
1. การสร้างการมีส่วนร่วมในด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับ
นักศึกษาและความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น      
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
1. ส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมตามแผนพฒันากิจการนักศึกษา 

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
 โดยด าเนินการจัดโครงการการ
ส่ ง เ ส ริ ม นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ตระหนัก อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา โดยการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ 
 

ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและ
ร่วมกับงานบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
  1) ข้อเสนอแนะจำก 

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 
2) โครงกำร/กิจกรรม 

ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 
(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 

 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลรับตำมพันธกิจ กลุ่ม สถำบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   

แนวทำงเสริมจุดเด่น 
1.การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพันธกิจ 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1.1 เนื่องจากคณะก าลังด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
2561-2565 ควรมีการน าผลจากการวิเคราะห์ SWOT มาใช้
ในการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั และครอบคลุมพนัธกิจด้านการผลิตบัณฑติ การ
วิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม และ
การบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหาร
คณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตรไ์ปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีได้อยา่งชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
1.2 ควรมีการจัดท าแผนตามพันธกิจ( แผนพัฒนากิจการ
นักศึกษา แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ
ทางการเงิน แผนบริการวิชาการ แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และแผนพัฒนางานวิจัย) ที่สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ ของคณะ รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดใน

 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ 2556-2560 และ
คณะกรรมการจัดท าร่างแผนกลยุทธคณะ 2561-2656 
2. คณะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
การบริหารคณะได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกพันธกิจ 
3. น าข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน โดยจัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานในแต่ละ
ด้านพิจารณาความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ และแผนตาม
พันธกจิอีกครั้งหนึ่ง  
4. จัดท าแผนตามพันธกิจ ได้แก่ แผนพัฒนากิจการนักศึกษา     
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนบริการวชิาการ แผนท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และแผนพัฒนางานวิจยั 

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
- คณบด ี
- รองคณบดีทุก
ฝ่าย  
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

การประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนตามพันธกิจ 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
2. การก าหนดประเด็นความเสี่ยง 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ควรมีการทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ
บริหารให้ถูกต้องชัดเจน เพราะความเสี่ยงที่น าเสนอเป็น
ประเด็นปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยง เช่น อาจารย์ขาดความรู้
ความเข้าใจในการสังเคราะห์ ซึ่งเป็นปัญหา ดังนั้นควรมี
การท าความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงเพ่ือจะได้วิเคราะห์และ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
1. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อทบทวนประเด็นความเสี่ยงทีผ่่านมา 
และก าหนดประเด็นความเสีย่งที่ให้ถูกต้องชัดเจน 
  

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
 

 
- รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
หัวหน้าส านักงาน
คณะ 
 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
3. การจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ควรมีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความชัดเจนของความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์    
กลยุทธ์  โครงการกิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ทั้งนี้

 
1. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรโดยพิจารณาแนวทางการบริหารบุคลากรให้เหมาะสม
กับงาน และสอดคล้องกับอัตราก าลัง และแนวทางการพัฒนา
บุคลากร โดยน าข้อมูลการพัฒนาบุคลาการรายบุคคลมาเป็น
ข้อมูลในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ควรมีการวิเคราะห์นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และ
แผนการพัฒนารายบุคคลของอาจารย์มาเป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
 

3.ก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อก ากับติดตามรายงานการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
5. กระบวนการจัดการความรู้ที่ครบวงจร 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ควรมีการทบทวนกระบวนการจัดการความรู้ที่
ครอบคลุมทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย ที่เริ่มจาก 
การก าหนดประเด็นความรู้ การแสวงหาความรู้ การสรุป
ประเด็นความรู้ การจัดระบบความรู้ การเผยแพร่และการ
น าความรู้ไปใช้ปฏิบัติ 
 

 
1. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนกระบวนการจัดการความรู้
ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย  
2. ประชุมคณะกรรมการก าหนดประเด็นความรู้ทั้งการเรียนการ
สอนและการวิจัย   
3. จัดกิจกรรมการแสวงหาความรู้  
    -ด้านการเรียนการสอน 
    - ด้านวิจัย 
4. สรุปประเด็นความรู้  
5. การจัดระบบความรู้ การเผยแพร่และการน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติ 
6. จัดกิจกรรมแสวงหาความรู้ เพื่อสรุปประเด็นและองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับความต้องการของคณะ 
7. เผยแพร่องค์ความรู้โดยการท าบันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ทั้ง
คณะ น าเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ และน าเสนอปาก
เปล่าในเวที การน าเสนอผลงานการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

โดยมีการด าเนนิงานดังนี ้
1. ด าเนินการจัดการความรู้และ
สรุปเผยแพร่ไว้หนา้เว็บไซต์ของ
คณะ 

 
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
บริการวิขาการ 
- รองคณบดีฝ่าย
วิจัยฯ 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

 8. ส่งเสริมให้คณาจารย์ และหลักสูตร น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
งานของตน 
 

  

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
6. การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. เนื่องด้วยระดับผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
อยู่ในระดับปานกลางจ านวนมาก คณะและหลักสูตรควรมี
การวิเคราะห์การด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อเรียนรู้
ร่วมกัน และเรียนรู้กับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรที่มีลักษณะ
เดียวกัน เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรมี
ผลการประเมินดีขึ้น 
 

 
1. จัดประชุมคณะกรรมการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร     
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้ผลคะแนนแตล่ะองค์ประกอบมีความ  
2. ทุกหลักสูตรท าแผนด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อใช้ เป็น
แนวทางในการด าเนินงานบริหารจัดการหลักสูตร 

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
-รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
หัวหน้าส านักงาน
คณะ 

 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
7. การบริหารวงจร PDCA 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ควรมีการน าวงจร PDCA มาใช้ในการบริหารจัดการที่มี
ความเชื่อมโยงตั้งแต่ P-D-C-A  ทั้งในรอบปีการศึกษาและ
ระหว่างปีการศึกษา เพื่อให้การด าเนินการมีความต่อเนื่อง 

 
  1. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๐ เพื่อก าหนดแนวทาง ก ากับดูแลระบบการประกัน
คุณภาพของคณะ และหลักสูตร  
  2. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการด าเนนิการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดบัคณะ โดยน า
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินปีการศึกษา 2559 ทั้งระดบั
หลักสูตรและคณะมาพิจารณา 

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
-รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
หัวหน้าส านักงาน
คณะ 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

   3. จัดท าปฏิทนิการด าเนนิประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และ
แจ้งให้หลักสูตรทราบ 
  4. จัดกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
  5. ประชุมคณะกรรมการก ากับเพื่อติดตามการด าเนนิงานประกัน
คุณภาพ 2 คร้ัง 
  6. จัดกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองระดบัหลักสตูร 
  7. ประเมินหลักสูตร 
  8. ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานประกันระดบัหลักสูตร 
  9. ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  10. จัดท ารายงานการประเมนิตนเองระดับคณะ รับการตรวจ
ประเมินและน าข้อเสนอแนะที่ได้รับเพื่อวางแนวทางการด าเนินงานในปี
ต่อไป 
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  1) ข้อเสนอแนะจำก 
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 

2) โครงกำร/กิจกรรม 
ที่จะด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2560 

(1 มิ.ย. 60-31 พ.ค. 61) 
 

6) ร้อยละควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินกำร 

(รำยงำน รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน) 

7) ผู้รับผิดชอบ 
(ระบุชื่อคน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำรประกนัคุณภำพหลักสูตร   
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
5.1 ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในผลการประเมิน
ตัวชี้วัดเดียวกันทีไ่ด้คะแนนแตกต่างกันของหลักสูตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ตัวบ่งชีท้ี่เปน็ตัวบ่งชี้ที่ใช้ร่วมกันทุก
หลักสูตรในคณะ เช่น การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 

 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการประกนัคุณภาพระดบั
หลักสูตรในระดับคณะ ประจ าปกีารศึกษา 2560 โดยให้ทุกหลักสูตร
เข้ามามีส่วนร่วมเปน็คณะกรรมการ 
 2. น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร
และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 ต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการก ากับฯ 
 3. วิเคราะห์ผลการประเมินของแต่ละหลักสูตร โดยพิจารณา
หลักสูตรที่สามารถด าเนินการในตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดบัดี ให้เป็น
ต้นแบบในการด าเนนิการ 
 4. มอบหมายตัวบ่งชี้ให้หลักสูตร เพื่อท าการประเมินระบบและกลไก
แต่ละตัวบง่ชี ้และวางแผนการด าเนินงานส าหรับปีการศึกษา 2560 
 5. แต่งตั้งคณะท างานจัดวางระบบและกลไกการด าเนินงานส าหรับ
ตัวบ่งชีท้ี่ทุกหลักสูตรมีผลการด าเนินงานในระดับน้อยเหมือนกัน  
 6. น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางระบบและกลไก / การ
วางแผนการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
 7. ประชุมคณะกรรมการก ากับฯ อย่างน้อย 4 คร้ัง 

 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
- รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
หัวหน้าส านักงาน
คณะ 
- โปรแกรมวิชา 

5.2 ควรมีการก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสม ในการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อให้สามารถน าเข้าประชุมใน
คณะกรรมการประจ าคณะก่อนการประเมินในระดบัคณะ 

1. จัดท าแผนการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

2. จัดท าแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะให้สอดคล้องกับ
วันสุดทา้ยของการตรวจประเมนิฯ 

ด ำเนินกำรได้อย่ำงครบถ้วน ทุก
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
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บทที่ 2  
ส่วนส ำคัญ  

 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี                               ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 จ านวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร 
แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561 มีผลการประเมิน
คุณภาพ ดังนี้ 

ระดับคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มรภ.ก ำแพงเพชร  

ที ่ หลักสูตร ได้มำตรฐำน 
ระดับคุณภำพ 

ค่ำคะแนน ระดับ 
1 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  3.44 ดี 

2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   3.34 ดี  

3 นิติศาสตรบัณฑิต  3.25 ดี 

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  3.63 ดี  

5 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 

 3.14 ดี 

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  3.10 ดี 

7 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  2.83 ปานกลาง 

8 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  2.91 ปานกลาง 

9 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  3.02 ดี 

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

 3.35 ดี  

11 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  2.68 ปานกลาง 

รวมค่ำคะแนนทั้งหมด 34.69  

ฉบับ คะแนนรวมโปรแกรมวิชาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร                
(ไม่รวมแม่สอด) 

ฉบับ คะแนนรวมโปรแกรมวิชาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร                
(ไม่รวมแม่สอด) 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  
 

ค ำนวณได้ดังนี ้  
 
  คะแนนที่ได้  =   
   

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

        

= 
34.69

11
 

= 3.15 คะแนน (ระดับคุณภาพดี) 

   
หลักฐำน   มส.1.1-0-1 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

กำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้ำหมำย 
 (,) 

เป้ำหมำย 
ปีถัดไป 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 3.15 3.15 คะแนน  ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมิน
จำกกรรมกำร 

บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ค่าเฉลี่ย 3.51  ค่าเฉลี่ย 3.15 3.15 คะแนน  

หมำยเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ำกับดูแลตัว 
บ่งชี้ : 

อาจารย์พัจนภา 
       เพชรรัตน์  

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน :  

นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม 

โทรศัพท์ : 089–4882081 โทรศัพท์ : 091-8418939 
E-mail : phatchanapha@gmail.com E-mail : audisara44@gmail.com 

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

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

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 



31 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าร้อยล่ะของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็น

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

 
ผลการด าเนินงาน 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร   
   ค านวณได้ดังนี้  
 
 
 

        = 
𝟏𝟕

𝟕𝟕.𝟓𝟎
 x 100    

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 21.94      

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 คะแนนที่ได้ = 

   

= 
𝟐𝟏.𝟗𝟒

𝟒𝟎
 x 5 

= 2.74 คะแนน    

 

หลักฐาน  

มส.1.2-0-1  ตารางสรุปรายชื่อบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ประจ าปีการศึกษา 2560 (ภาคผนวก หน้า 
165-170) 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 18.00 ร้อยละ 21.94 2.74 คะแนน  ร้อยละ 22.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ 18.00 ร้อยละ 21.94  2.74  คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัว 
บ่งชี้ : 

ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
/ รายงานผลการ
ด าเนินงาน :  

นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 062-6945432 โทรศัพท์ : 094-9109586 
E-mail : similan77@gmail.com 

 
E-mail : sirirat.nian@gmail.com 

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

   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

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

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 
- ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์        
 รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินงาน 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์คณะที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  ตามสูตร   
   ค านวณได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

          = 
𝟏𝟔

𝟕𝟕.𝟓𝟎
 x 100 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   = 20.65       

 

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 คะแนนที่ได้ = 

   

 

        =  
𝟐𝟎.𝟔𝟓

𝟔𝟎
 x 5          

= 1.72 คะแนน   

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่คณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม   

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

   X 5 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

หลักฐาน  

มส.1.3-0-1 ตารางสรุปรายชื่อบุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2560 (ภาคผนวก หน้า 
163-168) 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย (,
) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ 18.00 ร้อยละ 20.65       1.72 คะแนน  ร้อยละ 18.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ 18.00 ร้อยละ 20.65     คะแนน 1.72  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ: - 
ผู้ก ากับดูแลตัว 
บ่งชี้ : 

ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การด าเนินงาน :  

นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 062-6945432 โทรศัพท์ : 094-9109586 

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

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

   
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน ำเข้ำ 
เกณฑ์การประเมิน  

 ในกรณีที่จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ
เกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดเป็นคะแนน 5  

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

ค่ำควำมแตกต่ำงของจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่สูงกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 20 ก ำหนดเป็นคะแนน 0  

ค่ำควำมแตกต่ำงของจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำที่สูงกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมำเทียบ
บัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 1. ค ำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและน ำมำคิดเป็นร้อยละ ตำมสูตร   
 
   ค านวณได้ดังนี้ 
  
 
 
 
  ร้อยละ และคะแนน ที่ได้จำกกำรค ำนวณหลักสูตรนอกเหนือจำกกลุ่มมนุษยศำสตร์ ดังนี้  

 

โปรแกรมวิชา  ร้อยละความแตกต่าง   

คะแนน = 
5 – (ค่าร้อยละความแตกต่าง/4) 

1.น.บ.(นิติศำสตร์) 

 

= 
(𝟐𝟖.𝟑𝟕−𝟓𝟎)

𝟓𝟎
 x 100 

 
-43.25 

  
5.00 

2.ศป.บ.(วิจิตรศลิป์ฯ) 
(𝟏𝟐.𝟖𝟓−𝟖)

𝟖
= x 100 

 
60.65 

  
0.00 

3.วท.บ. (ภูมิสำรสนเทศ) 

 

= 
(𝟏𝟑.𝟕𝟖−𝟐𝟎)

𝟐𝟎
 x 100 

 
-31.11 

  
5.00 

สัดส่วนจ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่เป็นจริง –สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน  

                                       สัดส่วนจ ำนวนนกัศึกษำเต็มเวลำตอ่จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำตำมเกณฑ์มำตรฐำน                                         X 100 
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โปรแกรมวิชา  ร้อยละความแตกต่าง   

คะแนน = 
5 – (ค่าร้อยละความแตกต่าง/4) 

4.ค.บ.(ดนตรีศึกษำ) 

 

= 
(𝟐𝟐.𝟒𝟎−𝟑𝟎)

𝟑𝟎
 x 100 

 
-25.34 

  
5.00 

คะแนนรวมกลุ่มอืน่  15.00 

5.กลุ่มมนุษยศำสตร์ฯ 
= 

(𝟐𝟒.𝟒𝟕−𝟐𝟓)

𝟐𝟓
 x 100 -2.12  5.00 

 
คะแนนรวม  

 20.00 

คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5 คะแนน  
 20.00/5 4.00  

คะแนนที่ได้ =  4.00  คะแนน 

 

 

 

 

คิดคะแนนแยกตามกลุ่ม 
(2) สัดส่วน (3) จ านวน (4) FTES/  (5) ร้อยละค่าความแตกต่างเกณฑ์ใหม่ 

 (ตามเกณฑ์มาตรฐาน) อาจารย์ประจ า  จน.อาจารย์ ((4)-สัดส่วนตามเกณฑ์(2))/สัดส่วนตามเกณฑ์(2)*100

1.น.บ.(นิติศาสตร์) 198.61   50 : 1 7 28.37 -43.25 5.00
2.ศป.บ.(วิจิตรศิลป์ฯ) 77.11   8 : 1 6 12.85 60.65 0.00
8.วท.บ.(ภูมิสารสนเทศ) 96.44   20 : 1 7 13.78 -31.11 5.00
10.ค.บ.(ดนตรีศึกษา) 134.39   30 : 1 6 22.40 -25.34 5.00

26 15.00
คะแนนรวมกลุ่มอ่ืน

3.ศศ.บ.(ภาษาจีน) 78.39   25 : 1 6 13.07 -47.74 5.00
4.ศศ.บ.(ภาษาไทย) 283.17   25 : 1 6 47.20 88.78 0.00
5.ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 344.17   25 : 1 13 26.47 5.90 3.53
6.ศศ.บ.(การพัฒนาสังคม) 150.28   25 : 1 7 21.47 -14.13 5.00
7.ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์ฯ) 72.36   25 : 1 5 14.47 -42.11 5.00
9.รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) 293.11   25 : 1 8 36.64 46.56 0.00
11.รป.ม.(การปกครองท้องถ่ิน) 3.49x1.8 2.00   25 : 1 5 0.40 -98.40 5.00

1223.48 คะแนนรวมกลุ่มมนุษยศาสตร์ 50 24.47 -2.12 5.00
76 คะแนนรวม 20.00

คะแนนเฉล่ีย เต็ม 5 4.00
หมายเหตุ 1.ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 
1. ไม่นับรวม อ.ประจ ากลุ่มวิชา 2.ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
เน่ืองจากไม่มีนักศึกษาประจ ากลุ่มวิชา 3.ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0  แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน  = 5-(ค่าร้อยละท่ีค านวณได้จากข้อ 3)/4
2.ไม่นับรวม อ.ลาศึกษาต่อ 4 คน 

สรุปจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560

คิด (SCH/36)  ไม่รวม ชม.สอน กศ.บป. 

หลักสูตร (1) FTES 
(6) เทียบ
คะแนน  
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หลักฐาน  

มส.1.4-0-1 รำยงำนกำรค ำนวณจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 10 หรือ
เท่ำกับเกณฑ์
มำตรฐำน  

ร้อยละ -2.12   
 

4.00  คะแนน  ค่ำเฉลี่ย น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 10  หรือเท่ำกับ

เกณฑ์มำตรฐำน  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย (,) 

น้อยกว่ำ  
ร้อยละ 10 หรือ
เท่ำกับเกณฑ์
มำตรฐำน 

ร้อยละ -2.12  
 

5.00  คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัว 
บ่งชี้ : 

อำจำรย์ ดร.วิชรุำ  
วินัยธรรม  

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การด าเนินงาน :  

นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์ 

โทรศัพท์ : 062-6945432 โทรศัพท์ : 094-9109586 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
กระบวนการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะดังต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหมู่เรียนเพ่ือ
ท าหน้าที่ให้ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ 

ด้านวิชาการ 
1 แนะน านักศึกษาถึงวิธีการเรียน กรณี

นักศึกษามีผลการเรียนต่ า และก าลังจะพ้นสภาพ
นักศึกษา วิธีคิดเกรดเฉลี่ย การแบ่งเวลาเรียนกับ
การท ากิจกรรม วิธีการจดบันทึก การค้นคว้า
ข้อมูล การเขียนรายงาน การน าเสนองานหน้าชั้น
เรียนการวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาตาม
หลักสูตร  

2 แนะน าแหล่งทุนการศึกษาภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ช่วงเวลาการให้กู้ยืมเงิน 
ช่วงเวลาการเปิดสมัครขอรับทุนเช่น  

 - ทุนการศึกษาภายในหน่วยงานประเภท
ให้เปล่าโดยการประสานความร่วมมือกับ กอง
พัฒนานักศึกษา 
       - ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  
(ทุนมูลนิธิ เกื้อกูลเ พ่ือการศึกษาไทยTheSET 
Foundation, ทุนปตท.สผ. ทุนกู้ยืมเงิน กยศ.    
ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่รับทุนได้มีโอกาสเรียนต่อ    

มส.1.5-1-1ค าสั่งแต่งตั้ง 
   อาจารย์ที่ปรึกษาประจ า 
   หมู่เรียน 
มส.1.5-1-2ตัวอย่างคู่มือ 
    รายงานภารกิจอาจารย์

ที ่
    ปรึกษาหมู่เรียน 
มส.1.5-1-3Facebook  
    คณะและFacebook  
    หลักสูตร 
มส.1.5-1-6โครงการ 
     ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่     
     คณะมนุษยศาสตร์และ 
     สังคมศาสตร์ ปี   
     การศึกษา 2560 
มส.1.5-1-7คู่มือปฐมนิเทศ 
     นักศึกษาใหม่  
     ปีการศึกษา 2560 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ไม่ลาออกกลางคัน และมีก าลังใจในการเรียนมาก
ขึ้น 

ด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
1 .แนะน าการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย 

ควรปฏิบัติตัวอย่างไร  
2. ปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางบ้านควรจะ

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

3. รวบรวมสมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา
นักศึกษาเพ่ือเก็บประวัตินักศึกษา ข้อมูลด้าน
สุขภาพ ข้อมูลด้านการเรียน ครอบครัว ที่พัก
อาศัยและบุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้เมื่อ
เกิดปัญหา (มส.1.5-1-3)  
      4.จัดท าช่องทางให้นักศึกษาได้เข้ามาปรึกษา
ปัญหาทั้งด้านวิชาการ แนวทางการใช้ชีวิต แจ้ง
ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นต่างๆ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่
หลากหลาย เพ่ือสะดวกต่อการขอรับบริการ เช่น 
ตารางเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละ
หลักสูตร, Facebook คณะ, Facebook หลักสูตร
ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปขอค าปรึกษาได้ทาง
กล่องข้อความ (มส.1.5-1-4 และมส.1.5-1-5)  

นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดโครงการปฐมนิเทศ 
จัดท าคู่มือนักศึกษา เพ่ือแนะน าทางด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 
คณะผู้บริหารคณะฯ ได้ให้ค าแนะน าทุกด้านแก่
นักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุม
เปิดภาคเรียน  
(มส.1.5-1-6 และมส.1.5-1-7)  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 2 มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซต์ 
ในข่ าวประชาสัม พันธ์นั กศึ กษา และหน้ า
Facebook คณะได้แก่ 

1.1 แจ้งข้อมูลการประกวดแข่งขัน ที่จัด
โดยหน่วยงานภายนอกเช่น การแข่งขันประกวด
ร้องเพลง ประกวดวาดภาพ การประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการอ่ืนๆ 
          1.2 แจ้งข้อมูลการรับสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม การฝึกอบรม ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน
ภายนอกเช่น ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา ร่วมชมนิทรรศการต่าง ๆ 
           1.3 แจ้งข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา เช่น ข่าวการรับสมัคร
งาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 
            1.4 ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษา 

2. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของคณะที่ชั้น 1 ของอาคาร 

3. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยแก่ทุกหลักสูตร
เพ่ือให้ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาในหลักสูตร
ทราบ 

4. แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากหน่วยงาน
ทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านทางสโมสร
นักศึกษาคณะ(มส. 1.5-2-4) 

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลข้างต้นนักศึกษา
ยังสามารถขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาเพ่ิมเติม โดยประสานงานกับฝ่ายกิจการ
นักศึกษาคณะ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านงาน
กิจการนักศึกษาของหลักสูตร 

มส. 1.5-2-1 เว็บไซต์คณะ 
มนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 
http:// 202.29.15.30/  
มส. 1.5-2-2 ภาพถ่ายหน้า 

Facebook คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 1.5-2-3 ภาพถ่าย
บอร์ดประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส. 1.5-2-4 ตัวอย่าง
ภาพถ่ายหน้า 
Facebook ของ
หลักสูตร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่31 มกราคม 
2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารที
ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
โดยมีลักษณะกิจกรรม (มส. 1.5-3-1)   
  2) จัดโครงการศึกษาดูงานโดยแต่ละโปรแกรม
วิชาเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบ
ข้อมูลหน่วยงานและเรียนรู้ระบบการท างานจาก
สถานที่ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชานั้น  
(มส.1.5-3-2)   
   3) ก่ อ น ออก ฝึ ก ง า น ค ณ ะ โ ด ย ศู น ย์ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพยังจัดกิจกรรมสัมมนาก่อน
และหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพ่ือให้นักศึกษาได้รับข้อมูลในการเตรียม
ตัวก่อนออกไปท างานตามสาขาวิชาที่เรียน 
(มส. 1.5-3-3) 

มส. 1.5-3-1 โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและทักษะ
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21  

มส. 1.5-3-2  โครงการ
ศึกษาดูงานของแต่ละ
โปรแกรมวิชา 

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

 4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการบริการใน
ข้อ1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการ
จัดท าแบบประเมินคุณภาพของ การบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส า เร็จการศึกษาแก่นักศึกษา เทอม 1/2560 
ภาพรวมมีผลประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
  1) การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการ ใช้ ชี วิ ต แก่ นั กศึ กษา ในคณะ             
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.97 ข้อคิดเห็นจากนักศึกษา

มส. 1.5-4-1ตัวอย่างคู่มือ
รายงานภารกิจอาจารย์
ที่ปรึกษาหมู่เรียน 

     (เอกสารเดียวกับ มส.
1.5-1-2 

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

มส. 1.5-4-2 รายงานผล
การส ารวจความพึงพอใจ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ด้านนี้ คือ เกรดเฉลี่ยไม่ดีไม่กล้าปรึกษาอาจารย์ 
บางรายวิชาเรียนไม่เข้าใจ อยากให้อาจารย์ติวให้ 
  2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ       
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ข้อคิดเห็นจากนักศึกษา
ด้านนี้ อยากให้ประชาสัมพันธ์เรื่องทุนการศึกษา
ให้มากขึ้น 
  3) การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเ พ่ือ     
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา              
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ กิจกรรมเสริมสร้างการปรับตัวและความ
ยืดหยุ่นในการอยู่ ในสังคมได้ ให้สอดคล้อกับ
สถานการณ์ปัจจุบันในศตวรรษท่ี 21 
       นอกจากนี้ภายหลังสิ้นภาคการศึกษา 2560 
คณะประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การบริการนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการให้บริการโดยมีผลการประเมินเฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.10 ระดับพอใจมาก ซึ่งสามารถ
แยกเป็นข้อดังนี้ 
    1.การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ            มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
    2.การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 
    3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
(มส. 1.5-4-1และมส. 1.5-4-2) 
 
 
 
 
 

ของนักศึกษาที่มีต่อการ
บริการนกัศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 5 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการให้
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า ดังต่อไปนี้ 
1.ด้านการให้ข้อมูล มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เช่น 
        1.1 ข้อมูลการรับสมัครงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
        1.2 ข่าวการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ  
        1.3 ข่าวทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญา
โท ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook คณะ 
       ซึ่งข้อมูลข้างต้นนอกจากจะปรากฏทางทาง
เว็บไซต์คณะสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาเพ่ือดูข่าวสาร
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งงานจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 
ได้ด้วย (มส. 1.5-6-1และมส. 1.5-6-2) 
2.ด้านความรู้ที่เป็นประโยชน์  
       มีการจัดโครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ให้ศิษย์เก่าที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเช่น 
โครงการบริการวิชาการของโปรแกรมวิชาที่เชิญ
บุคคลภายนอกรวมถึงศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ทางตามสาขาอาชีพ (มส.1.5-6-3) 
 

มส. 1.5-6-1เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

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

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

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ดร.พิษณุ บุญนิยม ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /     อ.ธวชินี ลาลิน 

รายงานผลการด าเนินงาน :  อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ 
โทรศัพท์ : 081-7809692 โทรศัพท์ :  
E-mail :  b_phitsanu@outlook.com E-mail :  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
กระบวนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับ
สโมสรนักศึกษาจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา     
ปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้ 
1. จั ดประชุ มคณะกรรมการฝ่ ายกิ จกา ร
นักศึกษาโดยให้สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทีส่อดคล้องตามเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
        1 . 1คุณลั กษณะบัณฑิ ตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ได้แก่  
        (1) คุณธรรม จริยธรรม 
        (2) ความรู้ 
        (3) ทักษะทางปัญญา 
        (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
        (5) ทักษะวิ เคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         1.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  “มี
ความรู้คู่คุณธรรม  พร้อมน าสังคม นิยมความ
เป็นไทย  ใส่ใจวิถีโลก”  
        1.3 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 

มส.1.6-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

มส.1.6-1-2 ค าสั่งแต่งตั้ง
สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

มส.1.6-1-3 แผนพัฒนา
นักศึกษา/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

มส.1.6-1-4 ปฏิทินกิจกรรม
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2560 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

2. ก าหนดตัวบ่งชี้ เ พ่ือวัดความส าเร็จของ
แผนพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2560 จ านวน 
6 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  

 1.  จ านวนกิจกรรมความร่วมมือหรือ
กิจกรรมที่จัดร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ   

2. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
ทักษะทางวิชาการท่ีคณะจัดให้นักศึกษา 

3. ความก้าวหน้าของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ที่เข้าร่วมและสอบผ่านกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น ผล
คะแนนTOEIC 400 ขึ้นไป 
        4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม/หรือ
หลักสูตรอบรม ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา 
        5. ผลการประเมินของนักศึกษาที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจากสถานประกอบการ 
หรือหน่วยงาน 
        6. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 
1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
        7. จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการตามพันธกิจคณะร่วมกับ
ชุมชน/ท้องถิ่น/องค์กรภาครัฐและเอกชน 
        8. ระดับความส าเร็จของระบบบริการ
และการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 3. น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจาณา
ให้ความเห็นชอบ 
 4. ในการน าไปสู่การปฏิบัติรองคณบดีฯ จัดท า
ค าของบประมาณเ พ่ือด า เนิน โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 5. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ส โมสรนั กศึ กษาร่ วมจั ดกิ จกรรม พัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษาที่
วางไว้   (มส.1.6-1-1 ถึง มส.1.6-1-4) 

 2 ในแผนการจัดการกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริม

ตามแผน พัฒนานั กศึ กษา  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการก าหนดให้มี
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

มส.1.6-2-1 รายงานสรุป
โครงการอยู่อย่างสุขใจใต้
ร่มพิกุล (ปฐมนิเทศ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 (5) ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ของคณะซึ่ง ในปีการศึกษา 2560 คณะแบ่ง
การด าเนินการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการของแต่ละโปรแกรมวิชา 
 2. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 5 
ด้านตาม
เกณฑ์ 
สกอ. 

มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ 
1 2 3 4 5 

โครงการ
อยู่อย่างสุข
ใจใต้ร่ม
พิกุล 
(ปฐมนิเทศ
นักศึกษา
ใหม่ ปี
การศึกษา 
2560) 

คุณธรรม
จริยธรรม
/วิชาการ 

     

กิจกรรมสาน
สัมพันธ์น้อง-
พี่ คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

คุณธรรม
จริยธรรม/
กิจกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน์/
ศิลปะวัฒน
ธรรม 

     

ไหว้คร ู ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     

กีฬาสี
ระหว่าง
คณะ 

ด้านกีฬา
ส่งเสริม
สุขภาพ 

     

ชุมนุม กิจกรรม
บ าเพ็ญ
ประโยชน ์

     

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
“การพัฒนา
ศักยภาพของ
บัณฑิต เพื่อ
เตรียมความ
พร้อมก่อน
ท างาน 

วิชาการ      

เลือกตั้งนายก
สโมสร
นักศึกษาคณะ

คุณธรรม
จริยธรรม 

     

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2560) 

มส.1.6-2-2 ลิงค์ภาพ
กิจกรรมสืบสานประเพณี 
ท าความดีเข้าพรรษา “ปลูก
ดาวเรืองด้วยใจ ถวายพ่อ” 
https://huso.kpru.ac.t
h/main/?gal=2017.08.
11&id=53 

มส.1.6-2-3 ลิงค์ภาพถ่าย
กิจกรรมแห่เทียนจ าน า
พรรษา ประจ าปี 2560 
“เข้าพรรษา..สร้างบุญ” คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ถวาย ณ วัดวัง
ยาง 
https://huso.kpru.ac.t
h/main/?gal=2017.07.
07-2&id=44 

มส.1.6-2-4 รายงานสรุป
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ
นักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2560 

มส.1.6-2-5 รายงานผล
กิจกรรมไหว้ครู “น้อมจิต
วันทาบูชาครู”  

มส.1.6-2-6 รายงานสรุป
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะ 

มส .1.6-2-7 ลิ งค์ภาพถ่ าย
กิจกรรมโครงการป้องกัน
อัคคีภัยในสถาน ศึกษา 
https://huso.kpru.ac.t
h/main/?gal=2017.12.
27&id=67 

มส.1.6-2-8 กิจกรรมเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษา
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

      
   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ด าเนินการโดย
หลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติและคุณลักษณะบัณฑิตของ
หลักสูตรด้วย (มส.1.6-2-1 ถึงมส.1.6-2-8) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ม ส . 1.6-2-9 ต า ร า ง ส รุ ป
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด
กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  1. ร่วมกับส านักประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษา    
จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยให้กับ
นักศึกษาโดยกระบวนการจัดการความรู้   
(QA.KM) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน (มส.1.6-3-1) 
  2.นักศึกษาน าเอาความรู้ที่ได้รับมาข้างต้น  
จัดกิจกรรมเปิดโลกชุมนุม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตรได้
น าเสนอกิจกรรมชุมนุมของตนเอง หาสมาชิก 
วางแผนการด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ของชุมนุม  ด า เนินกิจกรรม ประเมินผล
ภายหลังจัดกิจกรรมเพ่ือน าเอาผลที่ ได้มา
ปรับปรุงการด าเนินการของชุมนุมตนเองใน
ครั้งต่อไป ซึ่งกิจกรรมชุมนุมนั้นเป็นกิจกรรม
บังคับของคณะที่นักศึกษาทุกคนต้องเข้าไปมี
ส่วนร่วม (มส.1.6-3-2) 

นอกจากนี้คณะยังได้สอดแทรกความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมระหว่างเรียน 
ในกิจกรรมที่คณะจัด เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ 

มส.1.6-3-1 บันทึกข้อขอน า
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยให้กับ
นักศึกษาโดย
กระบวนการจัดการ
ความรู้  (QA.KM) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
โดยกองพัฒนานักศึกษา 

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

มส .1.6-2-3 รายงานสรุ ป
โครงการอยู่อย่างสุขใจใต้
ร่ ม พิ กุ ล  ( ป ฐ ม นิ เ ท ศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2560)(เอกสารเดียวกับ 
มส.1.6-2-1) 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

 6 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ดร.พิษณุ บุญนิยม                               ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /     อ.จิรพงศ์ ยืนยง 

รายงานผลการด าเนินงาน :  
โทรศัพท์ : 081-7809692 โทรศัพท์ : 081-6052394 
E-mail :  b_phitsanu@outlook.com E-mail : frame.sumlet@gmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  ส าหรับในปีการศึกษา 2560 คณะได้มีการปรับกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 คณะมีแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะมนุษยศาสตร์และเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และด าเนินการจัดกิจกรรมครบทุกด้าน 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

     คณะมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
บริหารงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนและพัฒนา
งานวิจัยของบุคลากร โดยในปีการศึกษา 
2558-2560 เป็นต้นมา คณะได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของคณะฯ 
ขึ้น เชื่อมต่อกับ URL ของคณะและ
มหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์ 
https://huso.kpru.ac.th/main/  เชื่อมโยง
ที ่Link งานด้านวิจัย (มส. 2.1-1-1)  
โดยมีข้อมูลประกอบด้วย  
        

 

1. E-Research 
2. สรุปโครงการวิจัยปีงบประมาณต่างๆ 
3. สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย  
4. คู่มือนักวิจัย 
5. คู่มือจรรยาวิชาชีพนักวิจัย 
6. สืบค้นข้อมูลงานวิจัย 

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

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

7. แนวปฏิบัติในการขอทุนอุดหนุนวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ เอกสาร ต ารา 
ของคณะ 

8. แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย
ของคณะ 

 
 
     สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ระบบบริหารงานวิจัยมี
ความคล่องตัวยิ่งขึ้น และสะดวกต่อการ
เข้าถึงข้อมูลส าหรับนักวิจัย หรือบุคลากรที่
ต้องการขอทุนอุดหนุนวิจัย โดยสามารถเข้า
มาดาวน์โหลดเอกสาร สืบค้นงานวิจัยของ
บุคลากรในคณะฯ ศึกษาแนวปฏิบัติในการ
เสนอโครงการวิจัย ขอทุนอุดหนุน หรือ
เอกสารสัญญารับทุน รวมถึ งสืบข้อมูล 
ฐานข้อมูลด้านการตีพิมพ์ เชื่อมต่อเว็บไซต์
วารสารพิกุล เว็บไซต์ TCI วช. สกอ. เป็นต้น  

        

          นอกจากนี้ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบภารกิจ
ด้ านการวิจัยของคณะได้น าข้อมูลจาก
สารสนเทศดังกล่าว มาวางแผนในการพัฒนา
บุคลากรด้ านการวิ จั ย และการจั ดส รร
ทุนอุดหนุนวิจัย ในปีการศึกษา 2559 พบว่า 
มีหลักสูตรที่ยังไม่มีผลงานวิจัย ดังนั้นในปี
การศึกษา 2560 คณะฯ การจัดกิจกรรม KM 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

กิจกรรมอบรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและ
ส่งเสริมนักวิจัยหน้าใหม่ เพ่ือให้หลักสูตรได้มี
ผลงานวิจัยและพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ต่อไป 

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

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสิ่ง 
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงาน 
สร้างสรรค ์ใน 4 ประเด็น ได้แก่  
 
1. ห้องปฏิบัติการค้นคว้า ศูนย์เครื่องมือ 
และให้ค าปรึกษา เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
และอ านวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภัยด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดังนี้ 
 

     1.1) มีห้องปฏิบัติการด้านวิจัยและศูนย์
ค้นคว้า ส าหรับเป็นแหล่งปฏิบัติงานวิจัย 
อ านวยความสะดวกผู้ใช้บริการด้านงานวิจัย 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สัญญาณ
เชื่อมต่ออินเตอร์เนตความเร็วสูง และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและ
การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล อาทิ ประกอบด้วย 
ห้องวิจัยทางสังคมศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
และศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ และ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (มส. 2.1-2-1)  
ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
       การรักษาความปลอดภัยด้านฐานข้อมูล 
ดังนี้ 
- การเข้าถึงข้อมูลในห้องปฏิบัติการต่างๆ 
โดยมีรหัสผ่าน 
- การมีระบบยืมคืนรายงานวิจัยและสืบค้น
ภายในห้องวิจัย 
  นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยในการ
ท าวิจัย อาทิ การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้ 

มส. 2.1-2-1  
-ภาพห้องปฏิบัติการ 
ศูนยค์้นคว้าและการ
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” 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

- มีความปลอดภัยด้านการเดินทาง 
การใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

- มีประกันการเดินทางส าหรับการ
เดินทางนอกพ้ืนที่ 

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์และรักษาความ
ปลอดภัยแก่ผู้วิจัย งานวิจัย และผู้มีส่วน
ร่วมในการท าวิจัยนั่นเอง 

 

2.  คณะมีแหล่ งค้นค ว้าข้อ มูลส าหรับ
สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประกอบด้วย 
       2 .1 )  ห้ องสมุดคณะและห้องสมุด
กฎหมาย ภายในประกอบไปด้วยหนังสือ 
เอกสาร ต ารา งานวิจัย ด้านกฎหมาย ด้าน
สังคมศาสตร์  มีวารสารวิขาการและสื่ อ
สิ่งพิมพ์ส าหรับสืบค้น นอกจากนี้ยังมีมุม
เ รี ย น รู้ ภ าษ า อั ง กฤษ  ( English corner) 
ส าหรับให้บริการ ประกอบด้วยหนังสือ สื่อ 
สิ่งพิมพ์ และวารสาร ซีดี เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง และเป็นห้องท างานวิจัยได้ 
 

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

 
4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  
     ในปีการศึกษา 2560 คณะได้จัดกิจกรรม
วิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฎิบัติการ   
การเสวนาทางวิชาการ นิทรรศการ และ
กิจกรรมการแสดงระดับชาติและนานาชาติ            
โดยมีผู้ ทรงคุณวุฒิ ระดับศาสตราจารย์       
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นอาคันตุกะ หรือเป็น
วิทยากรพิเศษ ดังนี้  
      4.1) การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ 
“สวัสดิการ เศรษฐกิจชุมชน ความยากจน
และเหลื่อมล้ า” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และโปรแกรมวิชาการ
พัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  
มส. 2.1-2-4 

 3. 
 

 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ให้กับนักวิจัยของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 จ านวนเงินทั้ งสิ้น 2,253,704 บาท 
ประกอบด้วย 2 แหล่งทุน ดังนี้ 
 

1. งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2561  
     1.1 ทุนวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ส า ข า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี              
(ภูมิสารสนเทศ) จากผู้วิจัย ประกอบด้วย  
        - ดร.สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
        - อาจารย์พิรฎา ทองประเสริฐ 

1.2 ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจ า 
ห ลั ก สู ต ร  ส า ข า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ จากผู้วิจัย ประกอบด้วย  

- ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ 
- อาจารย์ธวชินี  ลาลิน 
- อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม 
- อาจารย์โอกาม่า  จ่าแกะ 
- อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง 
- อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ 
 

   2. งบบ ารุงการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2561  
3.1 ทุนวิจัยของอาจารย์ ประจ าหลักสูตร 
สาขามนุษยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์         
จากผู้วิจัย ประกอบด้วย  

- ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ 

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

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

มส. 2.1-3-3  สรุปรายชื่อผู้
ได้รับงบวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จากงบบ ารุง
การศึกษา ปีพ.ศ. 2560 

มส. 2.1-3-4 ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับจัดสรรงบวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร งบบ ารุง
การศึกษา ปีพ.ศ. 2560 

มส. 2.1-3-5 ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย 
จากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ งบ
บ ารุงการศึกษา ปีพ.ศ. 
2560 
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- อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง           
- อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ   
- อาจารย์อานนท์  คล้ายผา 

 - อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ 
(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) 
 

    รวมงบวิจัยที่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ทั้งสิ้น 2,253,704 บาท แยกเป็น 
   -สาขาวิทยาศาสตร์ฯ 794,700  บาท 
   -สาขามนุษยศาสตร์ฯ 1,459,004 บาท 

 4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

    ส าหรับเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ การ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 
คณะฯ มีโครงการงบประมาณสนับสนุนรายการ
ดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง  โดยในปีการศึกษา 2560 
คณะฯ ได้ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะฯ ได้จัดท าโครงการงบประมาณ
ส าหรับ เป็นงบประมาณสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

2. คณะฯ ได้ จั ดท าระเบียบว่ า ด้ วย
หลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรเงินสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติประจ าปี
งบประมาณ 2561 และได้มีการปรับปรุง
ระเบียบฯ ขึ้น ในปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของ สกอ. 
     3. คณะได้จัดท าประกาศรับข้อเสนอเพ่ือ
ขอรับทุนอุดหนุนประเภทต่างๆ แจ้งแก่
คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะทราบ 

มส. 2.1-4-1 โครงการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี2560 

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

มส. 2.1-4-3 โครงการพัฒนา
คุณภาพวารสารพิกุลให้ได้
มาตรฐานเพ่ือเข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI 
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         ส าหรับโครงการงบประมาณส าหรับเป็น
เงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 
        3.1 ทุนอุดหนุนการด าเนินงานวิจัย /    
งานสร่างสรรค์/นวัตกรรมเป็นเงิน 100,000 บาท 
       3.2 ทุนอุดหนุนผลงานที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัย / นวัตกรรม       
/  งานสร้างสรรค์  / บทความวิชาการ /     
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรงานวิจั ย            
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม จ านวน 15,000 
บาท โดยแยกออกเป็น  
      - ทุนอุดหนุนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่  หรื อ ได้ รั บการจดสิทธิบั ตร  /         
อนุสิทธิบัตร  
     - ทุนอุดหนุนการน าเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติ 
     - ทุนอุดหนุนการน าเสนอผลงานในเวที
ระดับนานาชาติ 
       ทั้ ง นี้  คณาจารย์ ที่ ต้ อ งกา รของบ
สนับสนุนการเดินทาง ค่าลงทะเบียน ส าหรับ
ก า ร น า เ ส น อผ ล ง า น  ส า ม า ร ถ ข อ รั บ
งบประมาณเพ่ิมเติมได้จากงบพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ หรืองบประมาณสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ  
  

4. เมื่อคณะฯ ได้ประกาศเกณฑ์การ
ขอรับทุนอุดหนุนดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับทุน
สามารถขอรับทุนอุดหนุนได้ โดยด าเนินการ 
ดังนี้ผู้ขอรับทุนอุดหนุนรับทราบระเบียบและ
เกณฑ์การขอทุนที่ออกโดยคณะฯ  

- ผู้ขอรับทุนอุดหนุน น าหลักฐานต่างๆ
มายื่นประกอบการเบิกเงินทุนอุดหนุน อาทิ 
ผลงานการตีพิมพ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่มีชื่อผู้
ขอรับทุนอยู่ในวารสาร หนังสือตอบรับการ
ตีพิมพ์  ใบเสร็จค่าลงทะเบียนการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ หรือใบประกาศนียบัตรที่
รับรองว่าได้น าเสนอผลงานวิชาการในการ
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ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ที่
จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก   

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

-   ท าบันทึกข้อความแจ้งประธาน
โปรแกรมวิชา (กบ.) ในกรณีเป็นหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

-  คณะฯ ท าหนังสือเวียนแจ้งประธาน
โปรแกรมวิ ช า  ในกรณี เป็ นหน่ วยงาน
ภายนอก 

-   คณะฯ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ 
Facebook และ Line ของคณะฯ ให้คณาจารย์
ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

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

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ และนั กวิ จั ย 
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจเพ่ือเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจ และสนับสนุนอาจารย์ในการ
พัฒนางานวิจัย ดังนี้ 

1. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
จั ด เ ต รี ย ม กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร  ห รื อ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน

มส. 2.1-5-1  แผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2560 
(งบประมาณ 2561) 
มส. 2.1-5-2  
https://huso.kpru.ac.th/

main/?gal_cat=all&
page=3 

มส. 2.1-5-3 Facebook 
Line คณะ 
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การวิจัย หรือการเขียนบทความวิจัย โดยในปี
การศึกษา 2561 คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
และผลั กดั นนั ก วิ จั ยหน้ า ใหม่ ให้ ไ ด้ รั บ
ทุนอุดหนุนวิจัยและเขียนบทความวิชาการ/
วิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (มส. 2.1-5-1)   

2. โครงการการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย (Research Knowledge 
management, KM) เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยของคณะฯ โดยในปี
การศึกษา 2560 คณะฯ ได้มีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ใน 3 กิจกรรม ดังนี้ “บทเรียนชุมชนสู่
โจทย์การวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” “การออกแบบการวิจัยและ
การเขียนโครงร่างงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์” และ“ 1 โปรแกรม 1 
บทความวิชาการ : ไม่ต้องท าวิจัยก็สามารถ
เขียนบทความวิชาการได้ (มส. 2.1-5-2) 
       3. ส่งเสริมให้ เข้าร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรม สัมมนา กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยให้เพ่ิม
มากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละครั้งที่มีการจัดอบรม
สัมมนาด้านวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ 
ดังนี้  

- ส าหรับการจัดอบรม สัมมนา โดย
คณะฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา หรือหน่วยงาน
อ่ืน คณะฯ จะจัดท าบันทึกข้อความแจ้งหรือ
หนังสือเวียนแจ้งขอให้ประธานโปรแกรมวิชา
จัดส่งรายชื่ออาจารย์ในโปรแกรมเข้าร่วม
อบรม  

  - คณะประชาสัมพันธ์ข่าวการ
อบรม สัมมนาผ่านสื่อมีเดีย อาทิ เว็บไซต์คณะ 
Facebook Line คณะ ซึ่ ง เป็นช่องทางที่
สะดวกและรวดเร็วที่อาจารย์ส่วนใหญ่จะได้
รับทราบข่าวสารและข้อมูลพร้อมทั้งจะแนบ

มส. 2.1-5-4 ประกาศแนว
ปฏิบัติการรับทุนอุดหนุน 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

มส. 2.1-5-5 ประกาศชื่อผู้
ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
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ไฟล์เอกสารและติดป้ายเว็บไซต์ผู้จัดอบรม
สัมมนาส าหรับเชื่อมโยงได้ง่ายยิ่งขึ้น  
(มส. 2.1-5-3) 

4. ด้านการสร้างขวัญก าลังใจละการ 
ย ก ย่ อ ง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก วิ จั ย  ค ณ ะ ฯ 
ด าเนินงานดังนี้ 
           - คณะสร้างแรงจูงใจโดยให้การ   
ยกย่องเชิดชู เกียรติโดยพิจารณาจัดสรร
ทุน อุดหนุน ให้กับคณาจารย์ที่ มี ผลงาน
วิ ช า ก า ร ไ ด้ รั บ ก า รตี พิ ม พ์ เ ผ ยแ พร่ ใ น
วารสารวิชาการที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือ
วารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลที่ กพอ. รับรอง 
รวมถึงวารสารสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (มส. 2.1-
5-4) 
           - คณะฯ จะพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย
ของคณะฯ ให้กับนักวิจั ยหน้าใหม่หรือ
บุคลากรยังไม่เคยด าเนินงานวิจัยก่อน เพ่ือ
เป็นการสนับสนุนและให้ก าลังใจในการท า
วิจัย ส าหรับในปีงบประมาณ 2561 มีนักวิจัย
หน้าใหม่ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยของคณะฯ 
ได้แก่ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ โปรแกรม
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์บัญชา 
วัฒนาทัศนีย์ โปรแกรมวิชาภาจีน อาจารย์
อานนท์ คล้ายผา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง โปรแกรมวิชาวิจิตร
ศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และอาจารย์จิราพร 
ภูวรัตนาวิวิธ โปรแกรมวิชาภาษาไทย (มส. 
2.1-5-5) 

ส าหรับการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น 
คณะฯ ได้ท าการคัดเลือก โดยคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของคณะฯ  

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรือสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้

      ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีระบบและ
กลไกเ พ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิของ
งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์

มส.2.1-6.1 
- ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริม
การด าเนินงานด้าน
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
       ด้านการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย
หรือสร้างสรรค์ 

  การคุ้มครองสิทธิ ของงานวิ จั ยหรื อ
สร้างสรรค์ คณะได้มีส่วนร่วมกับสถาบันวิจัย 
โดยมีคณบดี  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ สุชิน       
รอดก าเหนิด และอาจารย์ ปาริชาติ สายจันดี 
ร่วมเป็นคณะกรรมการตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ที่ 2075/2558 ลงวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(มส. 2.1-6.1) 

1. คณะร่วมกับสถาบันวิจัยฯ ในการ
จัดการประชุมเพ่ือน าผลงานเข้าจดข้อมูล
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

2. คณะร่วมกับสถาบันวิจัยฯ ในการ
ตรวจร่างค าขอแจ้งจดข้อมูลลิขสิทธิ์ ของ
คณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

3. ในระดับคณะฯ ด าเนินการตามระบบ
และกลไกของมหาวิทยาลัยฯ และช่วยใน
เรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยดังนี้ 

- 1. คณะฯ ส ารวจรายชื่อผลงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ของนักวิจัยที่มีโอกาสและ
ต้องการให้มีการคุ้มครองสิทธิ์  

- 2. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ  
ร่วมกันพิจารณาผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือท าบันทึกข้อความเสนอชื่อ
นักวิจัยและผลงาน พร้อมเอกสาร หลักฐาน 
ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือช่วยด าเนินการพิจารณาและให้การ
คุ้มครองสิทธิ์  
   3. หลังจากสถาบันวิจัยฯ พิจารณา คณะฯ 
ด าเนินการด้านประสานงานให้นักวิจัยของ
คณะฯ ต่อไป 

ทรัพย์สินทางปัญญา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 
2075/2558 ลงวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2558 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแล  
ตัวบ่งชี้ :  

ดร.พิษณุ บุญนิยม ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การด าเนินงาน:  

อ.ปาริชาติ สายจนัด ี
อ.ธวชินี ลาลิน 

โทรศัพท์ : 081-7809692 โทรศัพท์ :097-1635528 
E-mail : b_Phitsanu@outlook.com E-mail : pandataal@gmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  คณะฯ ได้รับงบประมาณจัดสรรในการสนับสนุนการท าวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี รวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดสรรและคัดเลือกข้อเสนอ
งานวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อย่างเพียงพอให้คณาจารย์ได้ด าเนินงาน
วิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยและผลงานงานสร้างสรรค ์
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 นักวิจัยหน้าใหม่ของคณะยังมีน้อย และยังไม่มีผลงานวิชาการและผลงานวิจัยออกมาให้เห็น
เท่าที่ควร คณะฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยการให้ทุดอุดหนุนนักวิจัยหน้าใหม่ก่อน และมีโครงการ
จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยขึ้น เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนข้อเสนองานวิจัยและการ
เขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ  
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย และทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานให้กับคณาจารย์

อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีวารสารวิชาการของคณะฯ เป็นเวทีและช่องทางหนึ่งเปิดโอกาสให้
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่และต่อยอดใช้เป็นผลงานทาง
วิชาการส าหรับขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย (สกอ.)  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า  
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5  

 

 
ผลการด าเนินงาน 

โดยค านวณตามสูตร ได้ดังนี้ 

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

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =    
   
 
 
 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

 คะแนนที่ได้ = 

     

 

 

 

 

 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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คิดจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ (แยกตามกลุ่มสาขาวิชา) ดังนี้  

รายละเอียดการค านวณ ดังตาราง  

กลุ่มสาขาวิชา 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

 
 

คะแนน  =

 
  

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

 
 
 

=  
794,700

 6
 

=  132,450 บาท 
 

= 
132,450 

60,000
 x 5 

= 11.04 คะแนน 

=  5  คะแนน 

2. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
 

=  
1,793,337

71.50
  

=   25082 บาท 
 

= 
25082    

25,000
 x 5 

=  5.02 คะแนน 

=  5  คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย เต็ม 5 คะแนน  
  

= 10/2 
= 5 

     

หลักฐาน  

มส. 2.2-0-1 ตารางสรุปจ านวนเงินที่สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ตารางรายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน เรื่อง งบประมาณ แหล่งทุ่น 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนภายใน) 
1 ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์   โครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูล

นวัตกรรมทางการเกษตรของกลุ่มเกษตร
ปลอดภัย  จังหวัดก าแพงเพชร : ระยะที่ 1  
ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

20,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2 อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง           จิตรกรรมทิวทัศน์ภาพอุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองก าแพงเพชรในรูปแบบ
ดิจิตอลเพ้นติ้ง  เพ่ือเป็นภาพประกอบใน
การบูรณาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษส าหรับการอ่าน 

20,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

3 อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ   องค์ประกอบของวรรณกรรมประเภทนว
นิยายที่ได้รับรางวัลเซเล่นบุ๊คอวอร์ด  
ระหว่างปี พ.ศ.2556 - 2560 

20,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

4 อาจารย์อานนท์  คล้ายผา Strengthening Students’ English 

 

20,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

5 อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ 

 

การพัฒนามัคคุก์น้อยด้านภาษาจีน
เบื้องต้นส าหรับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  
อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร 

20,000 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

6 ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์ ความผูกพันของนักศึกษาหลักต่อสูตร
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

11,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

7 อาจารย์ธวชินี  ลาลิน ผลการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการก าหนดประสบการณ์ก่อน 
การศึกษา (Pre-course Experience) 
ในรายวิชาการพัฒนามนุษย์ 

11,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

8 อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผลจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work 
Integrated Learning : WIL) ใน
รายวิชาการจัดแสดงและนิทรรศการ 

11,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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9 อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม ผลจัดการเรียนการสอนแบบการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Work 
Integrated Learning : WIL) ระดับ
รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ส าหรับนักบริหาร 

11,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

10 อาจารย์โอกาม่า  จ่าแกะ การสร้างเครือข่ายฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและสืบ
สานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา เพ่ือส่งเสริม
เชิงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
จังหวัดตาก ก าแพงเพชรและสุโขทัย 

1,225,004 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

11 อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง 
อาจารย์โอกาม่า  จ่าแกะ 
อาจารย์วิยุดา   ทิพย์วิเศษ 

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขา 

150,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

12 อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม 
อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ 
อาจารย์โอกาม่า  จ่าแกะ 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ 

บทบาทของท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะสถานพ านักผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ภาวะพึงพิงด้านความม่ันคงในชีวิตใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

100,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

13 อาจารย์อิฐารมณ์  มิตรสุวรรณ 
สิงหรา (16,666.5 บาท) 
อาจารย์โอกาม่า  จ่าแกะ 
(16,666.5  บาท) 

แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลลานดอกไม้ อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

33,333 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

14 อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ 
กลุ่มทอผ้านิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัด
ก าแพงเพชร  

11,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนภายนอก) 
15 อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม ปัจจัยที่ส่งผลในการสร้างสุขภาพ

การเงิน ของพนักงานในองค์กร 
130,000 สสส. 

รวม 1,793,337 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนภายใน) 
1 อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง การส่งเสริมกระบวนการผลิตมัน

ส าปะหลัง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตด้วย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนมันส าปะหลังเคลื่อนที่ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

508,700 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2 พิรฎา  ทองประเสริฐ การสร้างการเชื่อมโยง การท่องเที่ยง
จากไทยสู่เมียนมาร์ โดยใช้อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก เป็นศูนย์กลางด้วย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวและแผนที่
ท่องเที่ยวอัจฉริยะ 

286,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

รวม 794,700 
 
 

จ านวนเงิน  ภายใน  ภายนอก  รวมจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น    

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 794,700 - 794,700 

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,459,004 - 1,459,004 

รวม 2,253,704 - 2,253,704 

จ านวนงบประมาณภายในและภายนอก ทั้งสิ้น   2,253,704 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 60,000 บาท 

113,528.57 บาท/คน 5 คะแนน  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 60,000 
บาท 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 25,000 บาท 
 

25,082 บาท/คน 
 

 
5 คะแนน 

 

 
 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
25,000 บาท  

  
= 10/2 

5 คะแนน 
 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมิน
จากกรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 60,000 บาท 

113,528.57 บาท/คน 5  

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 25,000 บาท 

25,082 บาท/คน 5  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแล  
ตัวบ่งชี้ :  

ดร.พิษณุ     
บุญนิยม 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการด าเนินงาน:  

ดร.พิษณุ บุญนิยม 
อาจารย์ปาริชาติ สายจันดี 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน 

โทรศัพท์ : 081-7809692 โทรศัพท์ : 097-1635528 
E-mail : b_phitsanu@outlook.com E-mail : pandataal@gmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ้าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

 1. ค้านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้า และนักวิจัย
ตามสูตร 
 
 
 
     

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค้านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

  

   

 

  รายละเอียดการค านวณ ดังตาราง 

กลุ่มสาขาวิชา 
ร้อยละ = 

 

คะแนน  = 

 

1. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 
 
 

=  
3.4

6
 x100  

=  56.67 
 

 

= 
56.67

30
 x 5 

=  9.45 คะแนน 

= 5  คะแนน 

2. มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
 
  

=  
14.00

71.50
  x100  

=  19.58 
 

= 
19.58  

20
 x 5 

=  4.90 คะแนน 

 

คะแนนเฉลี่ย เต็ม 
5 คะแนน  

  = 9.90/2 
= 5.00  คะแนน 

หลักฐาน   จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 77.5 คน 

 

ผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนกัวิจัย 

จ้านวนอาจารย์ประจ้าและนักวิจยัทั งหมด 
X 100 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัยท่ีก้าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

X 5 
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สรุปจ านวนการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ 

ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 

จ้านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1. วัลลภ ทองอ่อน  Increasing cassava yield in 
Kamphaeng Phet province using 
research synthesis, community 
communication, and Geographic 
information systems) 

1ST International conference on 
technology and social 
science. Proceeding of ICTSS2017  
Apr 30, 2017 
 

0.40 

2. สุภาสพงษ ์รู้ท้านอง Burned area assessment using 
BAMS: A case study of upper 
northern region, Thailand  

Suranaree J. Sci. Technol, 24 (3), 
327-342. 

0.40 

 Spatial Distribution of Burned 
Area and MODIS Hotspot in 
Chiang Mai Province, Thailand  

International Conference 
on Mechanical, Electrical and 
Medical Intelligent 
System2017 (ICMEMIS2017) 
Nov 29,30 & Dec 1, 2017         

0.40 

การวิเคราะห์พื นท่ีเหมาะสมในการปลูก
กล้วยไข่โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จังหวดัก้าแพงเพชร  

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภมูิศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั งท่ี 2  (15 
ธันวาคม 2560) 

0.20 

การประเมินความแห้งแล้งเชิงพื นที่ 
โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบ
นอร์มอลไลว์และค่าอณุหภมูิพื นผวิของ
แผ่นดินจากข้อมลูโมดีส อ้าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภมูิศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั งท่ี 2   (15 
ธันวาคม 2560) 

0.20 

ภูมิสารสนเทศส้าหรับการวิเคราะห์พื นที่
เสี่ยงน ้าท่วมและเสี่ยงภัยแล้งลุม่น า้
คลองสวนหมาก จังหวัดกา้แพงเพชร  

วารสารสักทอง (TCI กลุ่ม 1) 
ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 
 

0.80 

การศึกษาดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ
แบบนอร์มอลไลซห์ลายช่วงเวลาจาก
ข้อมูลโมดิสส้าหรับติดตามปญัหาภัยแล้ง 
พื นที่ตะวันออกของแม่น ้าปิง        
จังหวัดก้าแพงเพชร  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัก้าแพงเพชร 
ครั งท่ี 4 (22 ธันวาคม 2560) 

0.20 

3. ฤทธิรงค์ เกาฎีระ  
   ตรรกพร สุขเกษม  
  วสุนธรา รตโนภาส และ 
  มานพ เกตุเมฆ 

ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับ
ระดับความสุขของบุคลากร ในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม อ้าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั งท่ี 4 สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก้าแพงเพชร วันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 

0.20 
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จ้านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

4. สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง  
   รฐนนท์ จันทร์อินทร ์ 
และ สุชาวดี ป้อมแก้ว 

การศึกษาดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ
แบบนอร์มอลไลซห์ลายช่วงเวลาจาก
ข้อมูลโมดิสส้าหรับการตดิตามปัญหา
ภัยแล้ง พื นที่ฝั่งตะวันออกของแมน่ ้าปิง 
จังหวัดก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั งท่ี 4 สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก้าแพงเพชร วันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 

0.20 

5. ภาวิณี ภูจริต 
   สุภาสพงษ์ รู้ท้านอง 
   พิรฎา ทองประเสริฐ 

สารสกัดข้อมลูการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลมุดินจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ภายใต้
การวิเคราะห์เชิงจุดภพ ต้าบลนครชุม 

การประชุมวิชาการ NUNatGEN 
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั งที่ 
2”  วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยันเรศวร 

0.20 

6. พิรฎา ทองประเสริฐ 
   ปฏิมา พรมศร ี
   ภาวิณี ภูจรติ 

การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล
เพื่อวิเคราะห์การขยายตัวของเมือง ปี 
2550 ถึง 2559 กรณีศึกษาอ้าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 

การประชุมวิชาการ NUNatGEN 
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั งที่ 
2”  วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยันเรศวร 

0.20 

รวมค่าน้ าหนัก 3.40 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ภูริณัฐร์  โชติวรรณ 
  
  

The Foreseeable Impact of SEZs 
Development: Perspectives from  
Local Actors in Trat Province, 
Thailand 
  

Conference Proceedings of 
International Conference on 
Technology and Social Science 2017 
(ICTSS 2017) on May 10-12, 2017 at 
Kiryu City Performing Arts Center, 
Kiryu City, Japan. 

0.40 

2. ภูริณัฐร์  โชติวรรณ 
  

"Contesting Legitimacy on Land 
Access and Double Movement in 
SEZs: Case Study in Tak, Chiang 
Rai and Trad Province” 

Conference Proceedings of 
13th International Conference on 
Thai Studies: Globalized Thailand? 
Connectivity, Conflicts and 
Conundrums of Thai Studies on 15-
18 July 2017, Chiang Mai, Thailand. 

0.40 

3. อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ การปรับตัวทางวัฒนธรรมในโลก
สมัยใหม่ของชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้าน
กะเหรี่ยงน ้าตก ต้าบลคลองลานพัฒนา 
อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั งท่ี 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฎัก้าแพงเพชร  วันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 

0.20 

4. ภูริณัฐร์ โชติวรรณ 
  

การต่อรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การปรับตัวของกลุม่ชาติพันธุ์ปกา
กะญอ บ้านแม่วะหลวง ต้าบลแมว่ะ
หลวง อ้าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั งท่ี 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฎัก้าแพงเพชร  วันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 

0.20 
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จ้านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

5. อิสสราพร อ่อนบุญ 
 

การศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต สังคม
วัฒนธรรมและผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา หมู่บา้นนา
ต้นจั่น ต้าบลบ้านตึก อ้าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูล
สงครามวิจยั ครั งท่ี3”  
พ.ศ.2560 
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
23-24 มีนาคม 2560 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลา่ง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม(ส่วนวัง
จันทน์) 

0.20 

6. ธวชินี  ลาลินและคณะ 
ประเภท บทความ 
  

บทความเรื่องการศึกษากลไกการ
จัดการตลาดย้อนยุคนครชุมเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืนสู่ชุมชน กรณีศึกษา : ตลาด
ย้อนยุคนครชุม จังหวัดก้าแพงเพชร 
  

รูปแบบ Oral Presentation 
งานสัมมนาเครือข่ายวิชาการพัฒนาชุมชน
และสังคมแห่งประเทศไทย (CSD สัมพันธ์ 
ครั งท่ี 16) วันท่ี 6-9 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี

0.20 

7. ธวชินี  ลาลินและคณะ 
  

การศึกษาผลกระทบและการปรับตัว
ของผู้ประกอบการและแรงงานเพื่อน
บ้าน 
หลังจากประกาศใช้พระราชก้าหนดการ
บริหารจดัการการท้างานของคนตา่ง
ด้าว พ.ศ.2560 

รูปแบบ Oral Presentation 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก้าแพงเพชร ครั งที่ 4 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก้าแพงเพชร 

0.20 

8. ธวชินี  ลาลิน และคณะ 
ประเภท บทความ 
  

กลยุทธ์ในการด้ารงชีพทางเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรผู้ปลูกมันส้าปะหลัง 
ชุมชนบ้านหัวทุ่งน้อย อ้าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก้าแพงเพชร 
  

รูปแบบ Oral Presentation 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก้าแพงเพชร ครั งที่ 4 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

0.20 

9. ศุภฤทธ์ิ ธาราทิพย์นรา รูปแบบภาวะผู้น้าของนายกองค์การ
บริหารส่วนต้าบลใน อ.ขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย เวสเทริน์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน 
2560 

0.60 

10. ตรรกพร  สุขเกษม คุณสมบัติทางกายภาพของข้าวไร่ใน
อ้าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั งท่ี 2   

31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

0.20 

11. ช่อพฤกษ ์ ผิวกู่ แนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมสู่
Thailand 4.0 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั งท่ี 4 สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก้าแพงเพชร วันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 

0.20 
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จ้านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

12. ตรรกพร สุขเกษม  กลยุทธ์การเช่ือมโยงการท่องเที่ยว
จังหวัดก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ด้านรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ ครั งที่ 1 วันท่ี 29 
เมษายน พ.ศ.2560 

0.20 

13. ช่อพฤกษ์  ผิวกู่ สังคมออนไลนส์ูส่ังคมแห่งความ 
เป็นจริง 

วารสาร  มจร. สังคม 
ศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 ฉบับ
พิเศษพฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(TCI 
กลุ่ม 1) วันท่ี 16พฤษภาคม 2560 

0.80 

14. คมสันต ์ นาควังไทร คุณภาพชีวิตการท้างานแรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่าอ้าเภอแมส่อด จังหวดัตาก 

 

การประชมุวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั ง
ที ่3 ประจ้าป ี2560หัวข้อ Thailand 4.0 
“นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” วันท่ี 23 - 24 มีนาคม 2560 

0.20 

15. นิศากร ประคองชาต ิ Cross-Cultural Differences in 
Language Learning Strategies: A 
comparative study 

Proceedings of “Cross-Cultural 
Differences in Language Learning 
Strategies: A comparative study” at 
Chulalongkorn University, Bangkok 
Thailand 9-10November 2017 

0.40 

16. วิชุรา วินัยธรรม Multimedia Courseware Design for 
English Pronunciation 
Learning at Kamphaeng Phet 
Rajabhat University 

Proceedings of “The 1st 
International Conference on 
Technology and Social Science 
(ICTSS 2017  May 10 -12, 2017, 
Kiryu, Japan 

0.40 

17. นันทนัช ตนบุญ The analysis of English Language 
Teaching of the University of 
Malaya, Malaysia 
and Universities in Thailand 

Proceedings of “The analysis of 
English Language Teaching of the 
University of Malaya, Malaysia 
and Universities in Thailand 
20 December 2017 

0.20 

18. อรุณลักษณ ์ รัตน
พันธุ ์
 

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการ
ให้บริการของส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก้าแพงเพชร 
 
 

น้าเสนอบทความวิจยั ใน การประชุม
วิชาการระดับชาต ิPulinet ครั งท่ี 7 11-
12 มกราคม 2560). 

0.20 

19. อรุณลักษณ์  รตัน
พันธุ ์ 
     นารถนรี  พอใจ 
     กันยารัตน ์ ทองแก้ว 

การพัฒนา ผู้ให้บริการด้านการบรกิาร
สืบค้นสารสนเทศของส้านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยั ราชภัฏกา้แพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก้าแพงเพชร ครั งที่ 4 (หน้า914-923). 
ก้าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยั 2560 

0.80 
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จ้านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

20. โอกามา จ่าแกะ กระบวนการจดัการความรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่นหัตถกรรมผา้ปักชาวเขาสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษากลุ่ม
ชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขา ชนเผ่าม้งและ
เมี่ยน จังหวัดก้าแพงเพชร 

บทความสักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (มทมส.)ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 3 
กันยายน-ธันวาคม 2560 ISSN2408-0845 

0.20 

21. อิสสราพร อ่อนบุญ 
     อัครพงษ์ เพ็ชรพูล 
     สุภากร มีพุ่ม 
     วิจิตรา เครือแดง 
 

การศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตสังคม
วัฒนธรรมและผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านนา
ต้นจั่น ต้าบลบ้านตึก อ้าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (Proceedings) “พิบูลสงคราม
วิจัย” ครั งท่ี 3 ประจ้าปีพ.ศ.2560 
“Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัย
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันท่ี 23-24 
มีนาคม 2560 กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ เล่ม2 

0.20 

22. สุรศักดิ์ บุญเทียน 
   ภีรยุทธ พุ่มหว่าง    
และคณะ 

การบริหารจัดการน ้าแบบมสี่วนรว่ม 
กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านมอเจริญ หมู่ที่ 
13 ต้าบลนาบ่อค้า อ้าเภอเมือง จังหวัด
ก้าแพงเพชร 

การน้าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ใน
งาน สัมมนาเครือข่ายวิชาการนักศึกษา
พัฒนาชุมชน และสังคมแห่งประเทศไทย 
(CSDสัมพันธ์ ครั งท่ี 16) เรื่อง “ลดความ
เหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม
ด้วยพลังชุมชน” ระหว่างวันท่ี 6-9 
กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุร ี

0.20 

23. อิสสราพร อ่อนบุญ 
     อ้าพรรณ ยิ่งสกุล 
     ธารทิพย์ ศรีรักษา 

การเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตขิอง
ชาวบ้านเขาหม้อ ต้าบลเขาเจด็ลูก 
อ้าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจติร 

การน้าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ใน
งาน สัมมนาเครือข่ายวิชาการนักศึกษา
พัฒนาชุมชน และสังคมแห่งประเทศไทย 
(CSDสัมพันธ์ ครั งท่ี 16) เรื่อง “ลดความ
เหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม
ด้วยพลังชุมชน” ระหว่างวันท่ี 6-9 
กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุร ี

0.20 

24. ภูริณัฐร์ โชติวรรณ 
     นิตยา จันศิริ  
     วิลัยพร ฤทธ์ิแก้ว 

การสร้างตัวตนและพื นท่ีทางสังคมของ
กลุ่มนักศึกษาชายข้ามเพศ “กะเท” 
ผ่านกิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก้าแพงเพชร 

การน้าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ใน
งาน สัมมนาเครือข่ายวิชาการนักศึกษา
พัฒนาชุมชน และสังคมแห่งประเทศไทย 
(CSDสัมพันธ์ ครั งท่ี 16) เรื่อง “ลดความ
เหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม
ด้วยพลังชุมชน” ระหว่างวันท่ี 6-9 
กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุร ี

0.20 

25. สุรศักดิ์ บุญเทียน 
     สุดารัตน์ ค้าบันลือ 
     และคณะ 

การแปรรปูขยะเพื่อสร้างรายได้ใหก้ับ
ชุมชน กรณีศึกษา หมู่ที่ 6 ต้าบลถ า้

การน้าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ    
ในงาน สัมมนาเครือข่ายวิชาการนกัศึกษา
พัฒนาชุมชน และสังคมแห่งประเทศไทย 

0.20 
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จ้านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

กระต่ายทอง อ้าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก้าแพงเพชร 

 (CSD สัมพันธ์ ครั งท่ี 16) เรื่อง “ลดความ
เหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วย
พลังชุมชน” ระหว่างวันท่ี 6-9 กุมภาพันธ์ 
2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

26. อิสสราพร กล่อมกล่้านุม่     
วงศกร เฮี ยนเจริญ  

   เกศินี อูปค้า  
   ณิชกานต์ เหลาประดิษฐ์  
     ชญาณี โพธิ์ไกร 

การด้าเนินงานด้านสวสัดิการผูสู้งอายุ
ของหน่วยงานเทศบาลนครชุม:
กรณีศึกษาจังหวัดก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั งท่ี 4 สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก้าแพงเพชร วันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 

0.20 

27. สุขเกษม ขุนทอง รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนฐาน
ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมกะเหรีย่ง 
(โปว์และสกอว์) ลัทธิฤาษี นิกายตะละกู่ 
บ้านเลตองคุ อ้าเภออุ้มผาง จังหวดัตาก 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั งท่ี 4 สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก้าแพงเพชร วันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 

0.20 

28. รัษฎากร วินิจกุล เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคหลังสมยัใหม่ 
ว่าด้วยการประยุกต์ใช้ส้าหรับนัก
รัฐศาสตร ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั งท่ี 4 สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก้าแพงเพชร วันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 

0.20 

29. วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ธรรมาภิบาล:พลังขับเคลื่อนระบบ
ราชการ 4.0 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั งท่ี 4 สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก้าแพงเพชร วันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 

0.20 

30. อิสราพร กล่อมกล่้านุ่ม  
     กัลยา เอี่ยมเผ่าจีน 

และ อารียา บญุธรรม 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงวัยท่ีเผชิญ
กับภาวะความเครยีดทางด้านรา่งกาย
และจิตใจในต้าบลหนองหลวง อ้าเภอ
ลานกระบือ จัหวัดก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั งท่ี 4 สถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก้าแพงเพชร วันท่ี 22 
ธันวาคม 2560 

0.20 

31. จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
และประภสัสรา ห่อทอง 

หลังเงา:ความรุนแรงและความเจบ็ปวด
ของชีวิตหลังแต่งงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ล้าปางวิจัย 
ครั งท่ี 3 “บูรณาการนวัติกรรมและการ
วิจัยไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น” วันท่ี 26-27 กรกฎาคม 2560 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล้าปาง 
 

0.20 

32. รัษฎากร วินิจกุล และ 
     เทวา ธรรมวิเศษ 

การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเรอืนจ้า
กลางก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนา
วิชาการ(Proceedings) การน้าเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครั งที่ 7 

0.20 

33. ปรียานุช พรหมภาสิต 
และปัญญา เฉลียวชาต ิ

 

แนวทางการพัฒนาการด้าเนินงานการ
จัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนา
วิชาการ(Proceedings) การน้าเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครั งที่ 7 

0.20 
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จ้านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

34. ปรียานุช พรหมภาสิต   
และวิภาวรรณ เกิดผา 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของ
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตา้บล 
จังหวัดก้าแพงเพชร 

รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนา
วิชาการ(Proceedings) การน้าเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครั งที่ 7 

0.20 

35. รัษฎากร วินิจกุล 
 

สิทธิและการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่น 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย เวสเทริน์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน 
2560 

0.60 

36. พิษณุ บุญนิยม ศาสตร์ของพระราชา: การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย เวสเทริน์ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-เมษายน 
2560 

0.60 

37. รัษฎากร วินิจกุล 
 

Buddhist philosophy in region 
and work of the King 

Proceedings of International 
Conference on Technology and 
Social Science 2017 

0.40 

38. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 
    และอนุชา พวงผกา 

เทคโนโลยีเสมือนจริงในงานห้องสมุด วารสารพิกุล ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1  
มกราคม-มิถุนายน 2560 

0.60 

39. วาสนา อาจสาลิกรณ ์ From Theory to Practice: Case 
Study of Drug Problems 
Solving of Sub-District 
Administrative Organizations in 
Muang 
District, Kamphangphet 

Proceedings of International 
Conference on Technology and 
Social Science 2017 

0.40 

40. อิฏฐารมณ์ มติสุวรรณ 
สิงหรา 

The Use of Electronic Media to 
Enhance Management 
Classroom Education: the Case 
of Business English 

Proceedings of International 
Conference on 
Mechanical, Electrical and Medical 
Intelligent System 2017 

0.40 

41. ภูริณัฐร์ โชติวรรณ 
  

Contesting “Marginalized 
Identities” of “Kathoey” Migrant 
Workers from Northeastern 
Region in the Transnational 
Company  

The 8th International Science, Social 
Sciences, Engineering and Energy 
Conference on March 15th -17th , 
2017 at A-ONE The Royal Cruise 
Hotel, Chonburi, Thailand 

0.40 

42. รัษฎากร วินจิกุล 
     ปรียานุช พรหมภาสติ 
 

Sufficiency Economy Under the 
Royal Initiative of His Majesty the 
King: Administration to Best 
Pratices 

The 8th International Science, Social 
Sciences, Engineering and Energy 
Conference on March 15th -17th , 
2017 at A-ONE The Royal Cruise 
Hotel, Chonburi, Thailand 

0.40 

43. ศรัณย์ วงศ์ค้าจันทร ์ จริยธรรมนักศึกษาและแนวทางการ
พัฒนาจริยธรรมนักศึกษา 

บทความสักทอง: วารสารมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ (สทมส.)ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ISSN2408-0845 

0.80 
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จ้านวนผลงาน/ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

เรื่อง วารสาร ค่าน ้าหนัก 

44. พิษณุ บุญนิยม 
บุญญาบารมี สว่างวงศ ์

พุทธวิธีในการบริหารทรัพย์กับบญัชี
ครัวเรือน 

น้าเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติครั ง
ที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์น่าน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลมิพระ
เกียรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 9 กันยายน 2560 

0.20 

รวมค่าน้ าหนัก 14.00 
รวมค่าน้ าหนักทั้งหมด 3.40+14.00 

=17.40 
 
 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุ
เป้าหมาย 
(✓,✕) 

เป้าหมาย 

ปีถัดไป 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 30) 

ร้อยละ 56.67 5  คะแนน ✓ 1.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 30) 
 

สาขาวชิา มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(ร้อยละ 10) 

ร้อยละ 19.58 5 คะแนน ✓ 2. สาขาวิชา มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์(ร้อยละ 10) 

   
รวม 

ร้อยละ  
(5+5)/2 
= 5.00 

 
5.00 คะแนน 

✓  

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(✓,✕) 

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 (ร้อยละ 30) 

ร้อยละ 56.67 5  คะแนน ✓ 

2. สาขาวิชา มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์ 
(ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 19.58 5 คะแนน ✓ 

รวม 
ร้อยละ (5+5)/2 

= 5.00 
5 คะแนน ✓ 

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
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ผู้ก ากับดูแล   
ตัวบ่งชี้ : 

ดร.พิษณุ     บุญนิยม  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการด าเนินงาน:  

อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ 
อาจารย์ปาริชาติ  สายจันด ี

โทรศัพท์ : 081-7809692 โทรศัพท์ : 097-1635528 

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

 
 
 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

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

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:b_phitsanu@outlook.com
mailto:pandataal@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดท าแผนการบริการ
วิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            มี
กระบวนการจัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้ด าเนิน
โครงการริการวิชาการในปีการศึกษา 2560 
ดังต่อไปนี้ 

1. เลือกพ้ืนที่ให้บริการ  
  ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ห ารคณะ        

เพ่ือน าเสนอพ้ืนที่ส าหรับให้บริการวิชาการ  
โดยมุ่งเน้นพ้ืนที่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นและตามแนวพระราโชบาย  

2. เลือกประเด็นที่จะให้บริการ 
ส ารวจความต้องการการรับบริการทาง

วิชาการ โดยวิธีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และ
วิ เคราะห์จาก 3 ประเด็นได้แก่ 1) ชุมชน
ต้องการรับบริการจากคณะฯ 2) ชุมชนนั้นมี
ปัญหาในประเด็นนั้น และขาดหน่วยงานให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือ 3) คณะมีศาสตร์สาขาที่
สามารถให้บริการได ้ 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเลือก
พ้ืนที่ ให้บริการเป็นต าบลคลองลานพัฒนา 
อ าเภอคลองลาน เนื่องจากทราบว่ามีประเด็น
ปัญหาที่ต้องการรับบริการวิชาการ และตรงกับ
ศาสตร์สาขาท่ีคณะสามารถให้บริการได้  

3. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
คณะร่วมประชุมหารือกับหน่วยงาน      ภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประชุมระดมความคิดเห็น
ร่วมกัน อาทิ หัวหน้าภาคส่วนหรือตัวแทน ผู้น า

มส.3.1-1-1 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

มส.3.1-1-2 รายงานการ
ประชุมวาระพิเศษ เพ่ือ
พิจารณาพ้ืนที่บริการ
วิชาการปีงบประมาณ 
2561 

มส.3.1-1-3แผน
งบประมาณโครงการ
บริการวิชาการและ
ขับเคลื่อนพันธกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 
2560) 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ชุมชน ชาวบ้านที่ ได้รับผลกระทบโดยตรง 
รวมถึงน้ าข้อมูลเดิมที่มีอยู่มาศึกษาวิเคราะห์
ร่วมด้วย จากนั้นได้น าผลการส ารวจที่ได้มา
วางแผนในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่เป้าหมาย 

โดยเมื่อได้มีการประชุมหารือ เสร็ จสิ้ น 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ตามมติที่ประชุม
เห็นพ้องต้องการว่า ประเด็นที่คณะฯ จะ
ให้บริการวิชาการนั้ น  ได้แก่  การพัฒนา
ฐานข้อมูลและแผนที่ท่องเที่ยวชุมชน ต าบล
คลองลานพัฒนา โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากทางมหาวิทยาลัยจ านวน 200,000 บาท 

นอกจากนั้นคณะฯ โดยที่ประชุม กบ. มีมติ
และขอความร่วมมือให้โปรแกรมวิชาต่างๆ 
ให้บริการวิชาการในพ้ืนที่ เดียวกัน แต่หาก
โปรแกรมวิชาใดมีพ้ืนที่เป้าหมายแล้ว ก็สามารถ
ให้บริการวิชาการในพื้นที่อ่ืนได้ 

4. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561(ด าเนินการปีการศึกษา 
2560) โดยก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2560 และจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานบริการ
วิชาการ เพ่ือก าหนดและมอบหมายงาน 

5. ลงพื้นที่ภาคสนาม 
ตามแผนงานบริการวิชาการและปฏิทินการ

ด าเนินงาน คณะฯ ได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือ
ด าเนินการดังนี้ 

   5.1) เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถาม 
สัมภาษณ์ บันทึกภาพและเสียง ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานในพ้ืนที่ อาทิ 
เทศบาล ต าบลคลองลานพัฒนา และศูนย์
พัฒนาราษฏรชาวเขา จ.ก าแพงเพชร  

5.2) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ได้แก่   
การอบรมมัคคุเทศก์น้อย 3 ภาษา การออกแบบ
ลายผ้า รวมถึงมีกิจกรรมบริการวิชาการจาก
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่องการ
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ปลูกฝังการเป็นพลเมือง สิทธิของพลเมือง และ
ศิลปะสัญจร โดยโปรแกรมวิชาวิจิตศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์  

6. สร้างและผลิตผลงาน 
เมื่อคณะฯ ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการ

ขอ งผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร แล้ ว  ไ ด้ น า ม า เ ผ ย แ พร่
ประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีดังนี้ 

6.1 ระบบฐานข้อมูล ผ่านกระบวนการสร้าง
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างฐานข้อมูล 
เว็บไซต์ ต.คลองลานพัฒนาขึ้น โดยจัดท าเป็น 
2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและ
แปลภาษา) รวมถึ ง ได้ ออกแบบกราฟฟิก 
ภาพถ่ายวิดีโอประกอบ ลงบนเว็บไซต์ด้วย 

6.2 ออกแบบและสร้างแผนที่ท่องเที่ยว
ชุมชน ต .คลองลานพัฒนา อ .คลองลาน          
จ.ก าแพงเพชร 

7. สรุปผลและจัดท ารายงาน 
เมื่อคณะฯ ได้จัดด าเนินงานตามแผนเสร็จ

สิ้นเรียบร้อย คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบได้
ด าเนินงานจัดท ารายงาน เสนอคณะฯ และ 
เสนอต่อส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
ของมหาวิทยาลัย ในขณะที่ก่อนด าเนินการสรุป 
ได้น าผลงานไปเสนอต่อผู้ใช้บริการ ได้แก่ ชุมชน
ต าบลคลองลานพัฒนา โดยมีเทศบาลต าบล
คลองลานพัฒนา เป็นผู้ประสานงานกับทาง
ชุมชนและหน่วยงานในพื้นท่ี 

 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ใ นก า รด า เ นิ น โ ค ร งก า รบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร             
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ โดย
ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติงาน/โครงการบริการวิชาการ 
และแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ด าเนินการปีการศึกษา 2560)      
ว่าโครงการที่ด าเนินการนั้นจะน าไปใช้ประโยชน์
ต่อ นักศึกษา ชุมชน หรือสังคมได้อย่างไรบ้าง  

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

มส.3.1-2-2 แผน
งบประมาณโครงการ
บริการวิชาการและ
ขับเคลื่อนพันธกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 
2560) 

 (เอกสารเดียวกับ มส.3.1-
1-3) 

มส.3.1-2-3 รายงานสรุป
โครงการบริการวิชาการ 
ปีการศึกษา 2560 

 3 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า 

    โครงการบริการวิชาการที่คณะจัดขึ้นตาม
แผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (ด าเนินการปีการศึกษา 2560) ไปในข้อ 1 
นั้น ทุกกิจกรรมและโครงการ เป็นการบริการ
วิชาการแบบให้ เปล่าและบรรจุอยู่ ในแผน
โครงการงบประมาณ บริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  
 

มส.3.1-3-1 รายงานสรุป
โครงการบริการวิชาการ 
ปีการศึกษา 2560   

     

 4 น าผลการประเมินตามข้อ 4 
มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

  คณะจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
โดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของการ
ด าเนินโครงการแต่ละโครงการข้างต้น และผล
การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
คณะ มาร่วมกันพิจารณาปรับปรุงในการจัดท า
ร่างแผนบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง
ใช้การด าเนินงานในปีการศึกษา 2561  
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ตัวชี้วัด 

สร้างและ
พัฒนา
เครือข่ายทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.คณะมี
เครือข่าย
บริการวิชาการ
และแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 สร้าง
เครือข่ายการ
บริการวิชาการ
โดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
 
 

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

2. ชุมชน
ท้องถ่ินอยู่ดีมี
สุข เข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้ 

2.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญา

2.1.1ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
เสริมสร้าง

มส.3.1-5-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ  
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เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ศักยภาพชุมชน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ตัวชี้วัด 

สร้างและ
พัฒนา
เครือข่ายทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 

1.คณะมี
เครือข่าย
บริการวิชาการ
และแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 สร้าง
เครือข่ายการ
บริการวิชาการ
โดยบูรณาการ
ศาสตร์ในสาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. ชุมชน
ท้องถ่ินอยู่ดีมี
สุข เข้มแข็ง 
พึ่งพาตนเองได้ 

2.1 เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ชุมชนตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1.1ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ชุมชนตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 

  ในปีการศึกษา 2560 คณะมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคมละขับเคลื่อนพันธกิจ  
ในระดับสถาบัน ดังต่อไปนี้ 

1. บุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการของคณะและของหลักสูตร  

 2. บุคลากรของคณะเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นวิทยากรรับเชิญจาก
หน่วยงานภายนอก  

3. บุคลากรแต่ละหลักสูตรมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ในการจัดโครงการบริการวิชาการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

มส.3.1-6-1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แต่งตั้ง
บุคลากรของคณะเป็น
กรรมการด าเนินงาน
ด้านบริการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย 
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  3.1 โครงการ  ราชภัฏก าแพง เพชร
วิชาการ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 2560 
“ให้โอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ. 2561 
โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
         3.1.1 การประชาสั ม พันธ์ แนะแนว
หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ          
         3.1.2 การจัดอบรม สัมมนา และแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
         3.2 จัดโครงการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยลงนามความ
ร่วมมือการให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน โดย 
 

 
 
 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

6 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ดร.วิชุรา วินัยธรรม ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /     นางสาวขนิษฐา ศิริรัตน์ 

รายงานผลการด าเนินงาน :   
โทรศัพท์ : 0626945432 โทรศัพท์ : 094-9109586 
E-mail :  phatchanapha@gmail.com E-mail : sirirat.nian@gmail.com 

 
 

mailto:phatchanapha@gmail.com
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นที่หลากหลาย 
           คณะมบีุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมการให้บริการวิชาในท้องถิ่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรมีหน่วยงานเฉพาะที่ผลักดันให้เกิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มีระบบและกลไกเพ่ือด าเนินงาน การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามวงจร 
PDCA ที่วางไว้ ดังนี้ 

1.  คณบดีมอบหมายงานให้ รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะ
และวัฒนธรรม เป็นผู้ก ากับดูแลงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.  คณบดี ไ ด้ อ อ กค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรมระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา
2560 โดยมีคณาจารย์แต่ละโปรแกรม
วิชา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือ
วางแผนและด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 (มส.4.1-1-1) 

มส.4.1-1-1  ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ เรื่อง 
คณะกรรมการด าเนินการ
งานด้านการวิจัย กิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ ่ ง ชี ้ ว ั ด ค ว า ม ส า เ ร ็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จั ด ส ร ร งบปร ะม า ณ เ พ่ื อ ใ ห้
สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

คณะฯ ได้ จั ดประชุมคณะกรรมการ    
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา 2560 เพ่ือทบทวนและจัดท าแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา 2560)    
เ พ่ื อด า เ นิ น ง านท านุ บ า รุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนฯ จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
จากนั้ น ได้ น า เสนอต่ อคณะกรรมการ    

มส.4.1-2-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มส. 4.1-2-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ 
มส.4.1-2-3  แผนท านุบ ารุง
ศ ิ ล ป ะ แ ล ะ ว ั ฒ น ธ ร ร ม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (ปีการศึกษา 2560) 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ประจ าคณะให้ความเห็นชอบ (มส.4.1-2-1,
มส.4.1-2-2) 
ในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการ
ได้จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไป
ตามแผนที่ระบุไว้ โดยในปีการศึกษา 2560      
มีโครงการ/กิจกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จ านวน 7 โครงการ/กิจกรรม 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 โครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นโดย
คณะฯ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 5 กิจกรรม 
 - กิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์ 
 - กิจกรรมไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 - กิจกรรมหล่อเทียนแห่เทียนเข้าพรรษา 
 - กิจกรรมท าบุญเข้าพรรษา 
 - กิจกรรมจัดส่งกระทงไฟเข้าร่วมประกวด
แข่งขันในงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัย   
โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ส่วนที่ 2 โครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นโดย
โปรแกรมวิชาและกลุ่มวิชา มีทั้งสิ้นจ านวน 6 
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 โปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้แก ่
     - โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน 
  2.2 โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ ได้แก ่
     - โครงการศิลปะสัญจรสู่ชุมชน 
  2.3 โปรแกรมวิชาดนตรี ได้แก ่
     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทยสู่
ชุมชน 
  2.4 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ ได้แก ่
     - โครงการอบรมนาฏศิลป์เพ่ือนักเรียนและ
เยาวชน 
     - โครงการอบรมนาฏศิลป์เพ่ือพัฒนาเรื่อง 
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ 

มส.4.1-2-4 แผนปฏิบัติงาน 
/ โครงการ เกี่ ยวกับศิลปะ   
แ ล ะวัฒนธ ร รมประจ า ปี
งบประมาณ 2561 
มส.4.1-2-5 ภาพถ่ายกิจกรรม
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะและ
โปรแกรมวิชา  
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

โครงการทั้งสองส่วนที่กล่าวมานี้ มีการ
ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 7  โครงการ/กิจกรรม 
(มส.4.1-2-3 ถึง มส.4.1-2-5 )  

 3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
การก ากับติดตาม การด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ประสบ
ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เ พ่ือก ากับติ ดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมด าเนินการติดตามการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้
เป็นไปตามแผน 

3. คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จัดท ารายงานการประเมินผล
แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ผลการด าเนินโครงการตามที่ระบุไว้ในแผน ทั้ง 
4 โครงการ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะ (มส.4.1-3-1) 

มส.4.1-3-1 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ระบุใน
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา 
2560) มีผลดังนี้ (มส.4.1-4-1) 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลงาน การบรรล ุ
เป้าหมาย 

1.เพื่อให้
นักศกึษา 
บุคลากร ชมุชน
และทอ้งถิน่ ได้
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ไทย 

1.จ านวน
หน่วยงาน/    
องค์กร
ภายนอกทั้ง
ภายใน 
ประเทศและ
ต่างประเทศที่
คณะมีความ
ร่วมมอืด้าน
ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

3 7  

มส.4.1-4-1 รายงานการ
ประเมินผลแผนการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(ปีการศึกษา 2560) (เอกสาร
เดียวกับ มส.4.1-3-1)  
มส.4.1-4-2  สรุปผลการ
ด าเนินโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 60 แ ล ะ
ภาพถ่ายกิจกรรม 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทั้ง 2 ส่วนโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
โครงการที่ด าเนินงานโดยคณะ ได้แก่  
(มส.4.1-4-2) 

1. โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
- กิจกรรมท าบุญวันขึ้นปีใหม่ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
- กิจกรรมไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
- กิจกรรมหล่อเทียนแห่เทียนเข้าพรรษา 
- กิจกรรมท าบุญเข้าพรรษา 
และโครงการที่ด าเนินการโดยโปรแกรมวิชา 

กลุ่มวิชา ได้แก ่
1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้แก่ โครงการ

เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน 
2. โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์ฯ ได้แก่ โครงการ

ศิลปะสัญจรสู่ชุมชน 
3. กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร ได้แก่ 

โครงการอบรมนาฏศิลป์เพ่ือนักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน  

ซึ่งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม น าผลการประเมินดั งกล่ าว        
จั ดท ารายงานการประเมินผลแผนการ         
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ  ในการประชุมครั้ง
ที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561     

2.เพื่อสร้าง
เครือข่าย
ความร่วมมอื
ทางวิชาการ
และศิลป 
วัฒนธรรมทั้ง
ในและต่าง 
ประเทศ 

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

4 ข้อ 5 ข้อ  

3.จ านวน
แหล่งเรียนรู ้
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

4 4  
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

โดยได้ด าเนินการบรรลุตามแผนทั้ง 3 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 100   

 5 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชนภายนอก ในปีการศึกษา 
2560 ดังต่อไปนี้ 

1. โปรแกรมวิชาภาษาไทย ได้แก่ โครงการ
เผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน  

2.  โปรแกรมวิ ชาวิ จิ ตรศิ ลป์ ฯ ได้ แก่   
โครงการศิลปะสัญจรสู่ชุมชน และโครงการศิลป
นิพนธ์ยอดเยี่ยม ได้ร่วมส่งผลงานของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ร่วมจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์สมเด็จ
พระนางเจ้า กรุงเทพมหานคร  

3. โปรแกรมวิชาดนตรี ได้แก ่โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการดนตรีไทยสู่ชุมชน  

4. กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร ได้แก่ 
โครงการอบรมนาฏศิลป์เพ่ือนักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน (มส.4.1-6-1 ถึง มส.4.1-6-5) 

ม ส . 4. 1- 6- 1 ภ า พ ถ่ า ย
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
การท านุบ ารุ งศิ ลปะและ
วัฒนธรรมทั้งระดับคณะและ
โปรแกรมวิชา 
มส.4.1-6-2 เว็บไซต์คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ http: / / 
202.29.15.30/  
มส .  4 . 1 - 6 -3 Facebook 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
ม ส . 4. 1- 6- 4 ภ า พ ถ่ า ย
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

7 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  7ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

7 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : ดร.พิษณุ บุญนิยม ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /     นายวัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ  

รายงานผลการด าเนินงาน :  นางสาววนัสนันท์  นุชนารถ           
โทรศัพท์ : 081-7809692 โทรศัพท์ :  
E-mail :  b_phitsanu@@outlook.com E-mail :  

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
      1.คณะมีศาสตร์และสาขาวิชาที่ช่วยท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และกลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 
      2.คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ  
      3.คณะมีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

4 – 3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุ
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารรับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย มาอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีการทบทวน
แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-
2 560  เ พ่ื อ  จั ดท า แผนกลยุ ท ธ์ ป ร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2565(มส. 5.1-1-1) 
จากผลการวิเคราะห์ SWOTโดยให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(มส. 5.1-1-2) 

โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2556-2560 (มส. 5.1-1-3)และค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (มส. 5.1-1-4) และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี พ.ศ. 2560 
โดยมีการทบทวนแผนดังกล่าว และน าเสนอต่อ
คณะกรรมประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 
6 /2559  เมื่ อ วั นที่  25  กรกฎาคม 2559         
(มส. 5.1-1-5)    

ส าหรั บแผนปฏิบัติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2561 ได้มีค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  (มส. 5.1-1-6)  โดยได้
มีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ประจ าปี

มส.5.1-1-1 แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556-2560 และ
แผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561-2565 

มส.5.1-1-2 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560
และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

มส.5.1-1-3  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2556-2560 และจัดท า
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2561-2565 

มส.5.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

 มส.5.1-1-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
6/2559 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2559 



92 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

งบประมาณ 2561-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561และจัด
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ เมื่อวันพุธที่ 5 
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มส.5.1-1-7)
โดย มีการทบทวนแผนดังกล่าว และน าเสนอต่อ
คณะกรรมประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  
(มส. 5.1-1-8, มส. 5.1-1-9)    

ทั้งนี้ แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
นโยบายการก ากับดูแลองค์กรของคณะฯ  
(มส. 5.1-1-10) มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา 
วิ สั ยทั ศน์  พันธกิ จ  และ เป้ าประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งจุดเน้นของคณะฯ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (มส. 5.1-1-11)
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12  
(มส. 5.1-1-12) แผนการศึกษาชาติ 
(มส. 5.1-1-13)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (มส. 5.1-1-14) กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ 2 
(มส. 5.1-1-15) 

และในปีการศึกษา  2560   คณะได้
ด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด 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 2560 ให้มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ซึ่งสรุปได้ 
เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานในปี 2561 ดังนี้ 

ก่อนปรับปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

หลังปรบัปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

วิสัยทัศน์ 
เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์องค์
ความรู้   และนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์
องค์ความรู้  และ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
 

 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 

ก่อนปรับปรุง หลังปรบัปรุง 

มส.5.1-1-6 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวน
แผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

มส.5.1-1-7  เอกสาร
ประกอบการประชุม 

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
มส.5.1-1-8 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2560 

มส.5.1-1-9 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจ าปี พ.ศ. 
2560 และประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

มส.5.1-1-10 ตารางการ
วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2565 

มส.5.1-1-11 ยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี  

มส.5.1-1-12 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับ ที่ 12 

มส.5.1-1-13 แผนการศึกษา
ชาติ 

มส.5.1-1-14  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 12 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 

2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนอยา่งยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและอาเซียน 
 5. บริหารจัดการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 

2. สร้างองค์ความรู้ 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
3. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนอยา่ง
ยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและอาเซียน 
5. บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อัตลักษณ์ 
บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

  
บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนา
ท้องถิ่น 

เอกลักษณ์ 
“มุ่งเน้นท้องถิ่น  สานศิลป์
วัฒนธรรม” 

 
“พัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์
วัฒนธรรม” 

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

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

 
H  Humanity  มนุษยธรรม 
U  Unity มีน้ าหนึ่งใจเดียว 
S   Society มุ่งสู่สังคม  
O  Orignity สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่/ภูมิปัญญา  

“มีมนุษยธรรม  มีน้ า
หนึ่งใจเดียว  มุ่งสู่เพื่อ
สังคม  สร้างสรรค์สิ่งใหม่/
ภูมิปัญญาอย่างยั้งยืน” 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

1. พัฒนาระบบบริหารและ
สมรรถนะบุคลากร 
2. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
3. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ภายใต้เครือข่ายความรว่มมือ
ชุมชน/ท้องถิ่น 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ภายใต้เครือข่ายความ
ร่วมมือชุมชน/ท้องถิ่น 

 2. สร้างและพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
3. พัฒนาระบบบริหาร
และสมรรถนะบุคลากร     

ก่อนปรับปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

หลังปรบัปรุง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

เป้าประสงค ์
1.1  สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
1.2  เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการสื่อสาร
ภาษาตา่งประเทศของบุคลากร 

 
1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาต ิ
 1.2 คณะมีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับชุมชน/
ท้องถิ่นในการบูรณาการ

มส.5.1-1-15 กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี  
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1.3  เพิ่มปริมาณและคุณภาพ
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติ 
1.4  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ การบริหารงานบุคคล
และปรับภาระงานอาจารย ์
1.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่
ยอมรับและเช่ือมั่นจากสังคม 
2.1 พัฒนาเครือข่ายทางด้าน
วิชาการและศิลปวัฒนธรรมให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
2.2 คณะมีเครือข่ายบริการ
วิชาการและแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 
2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
3.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
3.2 คณะมีความร่วมมือทาง
วิชาการกับชุมชน/ท้องถิ่นใน
การบูรณาการการจัดการเรียน
การสอน 
3.3 คณะมีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตและบริการ 
 

การจัดการเรียนการสอ
ภาษาตา่งประเทศของ
บุคลากร 
1.3 คณะมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธภิาพ
เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต
และบริการ 
2.1 พัฒนาเครือข่าย
ทางด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
2.2 คณะมีเครือข่าย
บริการวิชาการและแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
2.3 ชุมชนท้องถิ่นอยู่ดีมีสุข 
เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
3.1  สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
3.2  เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการสื่อสาร
ภาษาตา่งประเทศของ
บุคลากร 
3.3  เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพงานวิจยั งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติ 
3.4  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลและปรับ
ภาระงานอาจารย ์
3.5  คณะมีภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นที่ยอมรับและเช่ือมั่น
จากสังคม 
 

 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากผลการ

วิเคราะห์ SWOTโดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ของคณะ 
สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
2560  พบว่า มีตัวชี้วัดทั้งหมด 31 ตังชี้วัด    และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
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คงเหลือ 26  ตัวชี้วัด โดยได้ปรับปรุงตามการ
เปลี่ยนแปลงของระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การ
พัฒนาแผนให้ตัวชี้ วัดมีความครอบคลุมใน
กระบวนการประเมินผลแผนกลุทธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพในเป้าหมายร่วมกันขององค์กร 

คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านขั้นตอนการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  ประกอบด้วยกิจกรรม/
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะ
ได้จัดประชุมกรรมการบริหารคณะเพ่ือชี้แจงแนว
ทางการจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับแผนของ
คณะ (มส. 5.1-1-16) โดยคณะได้จัดท าคู่มือ
การจัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560  (เงินนอกงบประมาณ) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (มส. 5.1-1-17) ที่ได้ด าเนินการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และ
ตัวชี้วัด เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้พิจารณา
จัดท าโครงการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ  และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
คณะฯ 
นอกจากนี้  ระดับมหาวิทยาลัยยังมีระบบการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่บุคลากร โดยการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการ และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
ปีละ  2 ครั้ง (รอบที่หนึ่ง 1 ตุลาคม-31มีนาคม และ 
รอบที่สอง 1  เมษายน – 30 กันยายน)  

และเพ่ือการปฏิบัติ ในแนวทางเดียวกัน
คณะฯ ได้มีการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง
สายสอนและสายสนับสนุนเพ่ือชี้แจงแนวทางการ
จัดท าแบบรายการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากร  
(A1, A2)(มส.5.1-1-17)อีกครั้ง 

คณะฯ มีการแปลงแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2556-2560 (มส. 5.1-1-19) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการ

 
 
 
 
 
 
 
 
มส.5.1-1-16 เอกสารการ

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เรื่องการ
เตรียมการจัดท าเงิน
นอกงบประมาณและ
งบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2560และ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

มส.5.1-1-17 คู่มือการจัดท า
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
และงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

มส.5.1-1-18 แบบประเมิน 
A1, A2 

มส.5.1-1-19 แผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2560 (ส่วนที่ 5  
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ และแผนกลยุทธ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2565  (ส่วนที่ 5 
การแปลงแผนกลยุทธ์สู่ 
การปฏิบัติ 
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ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 16 คือ ระดับ
ความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน(มส.
5.1-1-20)(มส. 5.1-1-21) โดยตัวชี้วัดดังกล่าว
ได้น ามาสู่การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลั ยและของคณะครบทั้ ง  5      
พันธกิจคือ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) การวิจัย 
3) การบริการทางวิชาการ 4) การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 5) ด้านการบริหารจัดการ
โดยกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ ที่ส าคัญคือ 
การทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องใน
ด้านต่างๆ  เพ่ือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
การจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี ที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้ก าหนด
แนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน
หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เป็นระบบและการวาง
แผนการใช้ เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส
ตรวจสอบได้โดยในแต่ละปีงบประมาณ คณะฯ 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ
และการ พัฒนาสถาบันและบุ คลากรตาม
โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  - งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ  
  - เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ได้แก่    
บ.กศ., กศ.บป. ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษา 
  - งบประมาณจากแหล่งอ่ืน เช่น เงินสนับสนุน
ก า ร จั ดนิ ท ร รศกา รจ าก งบมหาวิ ทยาลั ย             
ค่าสมัคร/ค่าลงทะเบียนร่วมอบรม/แข่งขัน 
บูรณาการโครงการในลักษณะที่คล้ายกันของ
โปรแกรมวิชาต่างๆ  และเงินจากหน่วยงาน
ภายนอก  เช่น สสส. เป็นต้น (มส.5.1-1-22) 

คณะฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 จ านวน 30 ตัวชี้วัด โดยได้ก าหนด     
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด พร้อมทั้งก าหนด

มส.5.1-1-20 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

มส.5.1-1-21 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

มส.5.1-1-22 แผนกลยุทธ์
ทางการเงินประจ าปี 
พ.ศ. 2560 และ
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
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เกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือน าไปสู่การวัดระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (มส. 5.1-1-23)
และมีการจัดท าเป็นรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560  (มส.5.1-1-24) เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ 5/2560  เมื่อ
วันที่ 11  พฤศจิกายน 2560 และในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ
วันที่29 สิงหาคม 2560 (มส. 5.1-1-25, 
มส. 5.1-1-26) 

คณะฯ มีระบบการตรวจสอบทางด้าน
การเงิน ได้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย  โดยในงบประมาณประจ าปี 2560 
เขา้ตรวจสอบการปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่           3 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00-16.00น. 
ณ ห้องประชุมบุนนาค ชั้น 1 ประกอบด้วย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล   
3. อาจารย์ ดร. สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส 

โดยมีผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูลในประเด็นการตรวจ
ดังต่อไปนี้ การควบคุมภายในด้านการบริหาร 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล และด้านการจัดหารายได้ของคณะและ
คณะกรรมการการตรวจสอบภายใน ได้ตรวจ
ตามเอกสาร แบบ ปย.1, ปย.2 และแบบการ
ประเมินความเสี่ยงเ พ่ือการควบคุมภายใน      
โดยผลการสอบทานพบว่าการประเมินผลการ
ควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด ระบบ
การควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งผล
การตรวจสอบภายในอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

คณะฯ มีระบบการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ  
ในปีการศึกษา 2560  คณะฯ มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตาม

มส.5.1-1-23 ค าอธิบายและ
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

มส.5.1-1-24 สรุปผลการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 (รอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน)สรุปผล
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (รอบ6 
เดือนและ  9เดือน 

มส.5.1-1-25 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งที่ 
4/2560 เมื่อวันที่29 
สิงหาคม 2560  

มส.5.1-1-26 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ครั้งที่ 
4/2560 เมื่อวันที่29 
สิงหาคม 2560 
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ตั ว ชี้ วั ด ของแผนปฏิบั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2560 ในรอบ 6 เดือน        
และรอบ 12 เดือน โดยจัดท าเป็นรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ โดยใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(มส. 5.1-1-27)
เพ่ือน าเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 
2560 และครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 (มส. 5.1-1-28) 
       ทั้งนี้   คณะฯ ได้ติดตามตรวจสอบและ
เร่งรัดการด าเนินงานโครงการและเบิกจ่าย
งบประมาณให้ตรงตามไตรมาส  เมื่อประเมินผล
การด าเนินและการใช้งบประมาณ 2560 พบว่า  
   - ไตรมาส 1-4 งบเงินรายได้ บ.กศ. 
โครงการที่เสร็จสิ้นคิดเป็นร้อยละ  100 
   - ไตรมาส 1-4 งบเงินรายได้ กศ.บป.  
โครงการที่เสร็จสิ้น คิดเป็นร้อยละ  100 
   - ไตรมาส 1-4 งบประมาณแผ่นดิน   
โครงการที่เสร็จสิ้น  คิดเป็นร้อยละ 100 
ส่วนในปีงบประมาณ 2561 พบว่า  
   - ไตรมาส 1-2 งบเงินรายได้ บ.กศ. โครงการ 
ทีเ่สร็จสิ้นคิดเป็นร้อยละ  50 
   - ไตรมาส 1-2 งบเงินรายได้ กศ.บป. โครงการ
ทีเ่สร็จสิ้น คิดเป็นร้อยละ 50 
   - ไตรมาส 1-2 งบประมาณแผ่นดิน  โครงการ
ที่เสร็จสิ้น  คิดเป็นร้อยละ 40 
(มส. 5.1-1-29) 
และทุกโครงการได้จัดท ารายงานสรุปประเมิน
การด าเนินงานที่ได้รับเสนอต่อผู้บริหาร  พบว่า  
ทุกโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัด
งาน  (มส. 5.1-1-30) 

มส.5.1-1-27 รายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 และ
ปีงบประมาณ 2561 

มส.5.1-1-28 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งที่ 
4/2560เมื่อวันที่  24 
สิงหาคม พ.ศ.2560
และครั้งที่ 4/2561  
เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561 

มส.5.1-1-29 สรุปผลการ
ด าเนินงานเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 และ งบประมาณ 
2561 

มส.5.1-1-30 รายงานสรุป
โครงการ/กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการตาม
ปีงบประมาณ 2560 
และปีงบประมาณ 
2561 

 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ คณะฯ 
ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหลักสูตร 

มส. 5.1-2-1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง



99 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

เพ่ือ พิจารณาข้อมูลส าหรับวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยให้เป็นไปในทางเดียวกัน และใน
ที่ประชุมดังกล่าวได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดเก็บข้อมูล และผู้รับผิดชอบในกระบวนการคิด
ต้นทุนต่อหลักสู ตร   โดยให้ตั วแทนแต่ละ
หลักสูตรเตรียมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย ต่อหลักสูตร 

และได้ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
ต่อหลักสูตร ของปีการศึกษา 2560และได้น าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560         (มส. 
5.1-2-1) 

คณะฯ  มีการกับกับ ติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสู ตร  สั ดส่ วนค่ า ใช้ จ่ าย เ พ่ือ พัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน ดังนี้ 

ในปีการศึกษา 2560 ตัวบ่งชี้ที่  5 .1 
เกณฑ์การบริหารของสถานบันเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อที่ 2 ระบุว่า การก ากับ
ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน และกองนโยบายและ
แผน ได้มอบข้อมูลแก่หน่วยงานแล้วนั้น คณะได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการค านวณจะน ารายรับ  รายจ่าย ของงบ
ต่างๆ เช่น งบด าเนินการ  งบบุคลากร  งบวิจัย  

คณะกรรมการจัดท า
ต้นทุนต่อหลักสูตร 

มส. 5.1-2-2 รายงานผลการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า
ต้นทุนต่อหน่วย ต่อ
หลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

มส. 5.1-2-3 เอกสาร
ประกอบรายการประชุม
คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ วันที่ 21
กรกฎาคม  2560 
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งบอุดหนุน เป็นต้นมาคิดวิ เคราะห์รวมกัน  
รายละเอียดวิธีคิดดังเอกสารหมายเลข  
(มส. 5.1-2-2) 
ภาพรวมโดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2559  มีรายละเอียด ดังนี้  
      
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์   
          จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 34,702.92
บาท ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ ายสูงขึ้นกว่าปี  2559 
จ านวนเพ่ิมขึ้น 1,825.83 บาทโดยมีค่าใช้จ่ายของ
หลักสูตรอยู่ที่10,171,773.31 บาท โดยสรุป 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีจุดคุ้มทุนจะต้องมี
นักศึกษา 162 คน โดยปัจจุบันมีนักศึกษา 284 คน 
เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ลดลง 0.06  
 (ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
100  = 5 คะแนน  และมีผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ ส า เร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย = 4.56 อยู่ในระดับดีมาก)   
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
          จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คน มีค่าใช้จ่าย 38,425.88 
บาท ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ ายสูงขึ้นกว่าปี  2559 
จ านวนเพิ่มขึ้น 13,630.18 บาท โดยมีค่าใช้จ่าย
ของหลักสูตรอยู่ที่  13,234,329.30 บาท โดยสรุป 
หลักสู ตรภาษาอังกฤษมีจุดคุ้ มทุนจะต้ องมี
นักศึกษา 220 คน โดยปัจจุบันมีนักศึกษา 97 คน 
เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ิมขึ้น 0.4  
(ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
89.47  = 4.47 คะแนน  และมีผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
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และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย = 3.94 อยู่ในระดับดี) 
 
หลักสูตรวิชาภาษาไทย 
จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ 
นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 33,286.32  บาท ต่อปี
โดยมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าปี 2559 จ านวนเพ่ิมขึ้น 
6,457.60 บาทโดยมีค่าใช้จ่ายของหลักสูตรอยู่ที่
9,425,687.15  บาทโดยสรุป หลักสูตรภาษาไทยมี
จุดคุ้มทุนจะต้องมีนักศึกษา 151 คน โดยปัจจุบันมี
นักศึกษา 274 คน เปรียบเทียบผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ิมขึ้น 0.14  
(ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
96.97 = 4.85 คะแนน  และมีผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย = 4.48 อยู่ในระดับมาก) 
 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ 
         จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 55,550.96
บาท ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ ายสูงขึ้นกว่าปี  2559 
จ านวนเพ่ิมข้ึน 11,576.57 บาท  โดยมีค่าใช้จ่าย
ของหลักสูตรอยู่ที่  4,019,667.63  บาทโดยสรุป 
หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ฯ มีจุดคุ้มทุนจะต้องมี
นักศึกษา 71 คน โดยปัจจุบันมีนักศึกษา 32 คน 
เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ลดลง 0.03  
(ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
100  = 5.00 คะแนน  และมีผลการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ ส า เร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย = 4.24 อยู่ในระดับมาก) 
 
หลักสูตรการพัฒนาสังคม 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

          จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 43,943.33
บาท ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ ายสูงขึ้นกว่าปี  2559 
จ านวนเพ่ิมขึ้น 2,571.01 บาทโดยมีค่าใช้จ่ายของ
หลั กสู ตรอยู่ ที่  2,493,060.59  บาทโดยสรุ ป 
หลักสูตรการพัฒนาสังคมมีจุดคุ้มทุนจะต้องมี
นักศึกษา 112 คน โดยปัจจุบันมีนักศึกษา 150 คน 
เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ิมขึ้น 0.78  
(ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
100  = 5.00 คะแนน  และมีผลการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ ส า เร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย =  4.19 อยู่ในระดับมาก ) 
 
หลักสูตรภาษาจีน 
        จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 47,809.43
บาท ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ ายสูงขึ้นกว่าปี  2559 
จ านวนเพ่ิมขึ้น 11,937.07 บาทโดยมีค่าใช้จ่ายของ
หลักสูตรอยู่ที่1,615,420บาทโดยสรุป หลักสูตร
ภาษาจีนมีจุดคุ้มทุนจะต้องมีนักศึกษา 64 คน โดย
ปัจจุบันมีนักศึกษา 89 คน เปรียบเทียบผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ิมขึ้น 0.08  
(ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
100  = 5.00 คะแนน  และมีผลการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ ส า เร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย = 4.12 อยู่ในระดับมาก) 
 
 
หลักสูตรวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
            จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่ วยอยู่ ที่  นั กศึ กษา 1 คน  มี ค่ า ใช้ จ่ าย 
50,320.73.บาท ต่อปีโดยมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นกว่าปี 



103 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

2559 จ านวนเพ่ิมขึ้น 4,005.82 บาท  โดยมี
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรอยู่ที่3,880,231.41 บาท 
โดยสรุป หลักสูตรวิจิตรศิลป์ฯมีจุดคุ้มทุนจะต้องมี
นักศึกษา 67 คน โดยปัจจุบันมีนักศึกษา 43 คน 
เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ิมขึ้น 0.14  
(ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
100  = 5.00 คะแนน  และมีผลการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ ส า เร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย = 4.02 อยู่ในระดับมาก) 
 
หลักสูตรภูมิสารสนเทศ 
         จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 35,070.90
บาท ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ ายสูงขึ้นกว่าปี  2559 
จ านวนลดลง 2,111.12 บาท  โดยมีค่าใช้จ่ายของ
หลักสูตรอยู่ที่   8,458,050.10  บาท  โดยสรุป 
หลักสูตรภูมสารสนเทศศาสตร์ มีจุดคุ้มทุนจะต้อง
มีนักศึกษา 134 คน โดยปัจจุบันมีนักศึกษา 66 คน 
เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ิมขึ้น 1.14  
(ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
100  = 5.00 คะแนน  และมีผลการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ ส า เร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย = 4.26  อยู่ในระดับมาก) 
 
 
 
 
หลักสูตรนิติศาสตร์ 
         จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 40,753.62
บาท ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ ายสูงขึ้นกว่าปี  2559 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

จ านวนเพ่ิมขึ้น 9,859.46 บาทโดยมีค่าใช้จ่ายของ
หลักสูตรอยู่ที่   8,094,076.09  บาทโดยสรุป 
หลักสูตรนิติศาสตร์มีจุดคุ้มทุนจะต้องมีนักศึกษา 
135 คน โดยปั จจุ บั นมีนั กศึ กษา 130 คน 
เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ิมขึ้น 0.01  
(ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
64.29  = 4.04  คะแนน  และมีผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย = 4.60 อยู่ในระดับดีมาก) 
 
หลักสูตรดนตรีศึกษา 
         จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าต้นทุนต่อ
หน่วยอยู่ที่ นักศึกษา 1 คนมีค่าใช้จ่าย 46,888.06 
บาท ต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ ายสูงขึ้นกว่าปี  2559 
จ านวนเพ่ิมขึ้น 9,096.37 บาทโดยมีค่าใช้จ่ายของ
หลักสูตรอยู่ที่   2,493,060.59  บาทโดยสรุป 
หลักสูตรดนตรีศึกษามีจุดคุ้มทุนจะต้องมีนักศึกษา 
107 คน โดยปั จจุ บั นมีนั กศึ กษา 179 คน 
เปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ลดลง 0.47  
(ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า  
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 
97.37  = 4.87 คะแนน  และมีผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย = 4.65 อยู่ในระดับดีมาก) 
 
 
 

ทั้งนี้  ในปีการศึกษา 2560 จากผลการ
วิเคราะห์ค่าต้นทุนหลักสูตรบางหลักสูตรได้แสดง
ถึงค่าการลงทุนในการเรียนของนักศึกษากับผลที่
เกิดกับนักศึกษา  พบว่า 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1) นักศึกษาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์  จ านวน 13 คน เข้ าสู่ แหล่ งงานที่
บริษัทแมพพ้อยเอเซียประเทศไทย จ ากัด     และ
ได้รับงานท าทั้ งหมดและตรงตามสายงาน
สารสนเทศภูมิศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 50 ทั้งนี้  
คณะฯ ได้สนับสนุนให้อาจารย์ใช้ เครือข่าย
องค์กรภายนอกโดยการพานักศึกษาเข้าสู่แหล่ง
งานโดยตรงแล้วยังได้มีการปรับเปลี่ยนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นสหกิจศึกษาหลักสูตร
สารสนเทศภูมิศาสตร์โดยจัดท าสหกิจศึกษากับ
บริษัท TEAM CONSUL TANT Co.,Ltd 

2) ศูนย์ฝึกประประสบการวิชาชีพได้น า
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนหลักสูตรของทุกหลักสูตร
มาพิจารณาร่วมในการจัดระบบวิเคราะห์แหล่ง
งานที่นักศึกษาจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพและมี
โอกาสได้งานหลังจบการศึกษาของทุกหลักสูตร 

จากผลการด าเนินงานเบื้องต้น  คณะฯ 
ได้น าผลสรุปการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรปี 
2560 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้ งที่  2/2561      
เมื่อวันศุกร์ที่  6 กรกฎาคม  2561 โดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะให้มี
การเพ่ิมจ านวนนักศึกษาส าหรับหลักสูตรที่มี
นักศึกษาน้อยเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าของแต่ละ
หลักสูตร (มส. 5.1-2-3 )  และพิจารณาหาคู่
เทียบในมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีบริบทเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เพ่ือสร้าง
โอกาสทางการแข่งขันให้กับนักศึกษา 

 

 3 ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงตามกระบวนงาน
บริหารความเสี่ ย งที่ มหาวิทยาลั ยก าหนด       
(มส. 5.1-3-1) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (มส.5.1-3-2) ตามค าสั่ง

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

มส.5.1-3-2 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
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กิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะฯ ที่ 046/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 กันยายน 
พ.ศ. 2560 โดยมีผู้บริหารของคณะฯ และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร่วม
เป็นคณะกรรมการ โดยคณะท างานประกอบด้วย 
คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ภายในคณะ และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยผู้บริหารของคณะฯ 
มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. คณะกรรมการฯ ตามข้อ 1.จัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมบุนนาค 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
(มส.5.1-3-3) โดยท าการวิเคราะห์ประเด็นความ
เสี่ยงจากกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาเลือกประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง จ านวน     
5 ประเด็น ได้แก ่(มส. 5.1-3-4, มส. 5.1-3-5) 
          (1) แนวทางป้องกันการเกิดอัคคีภัยใน
อาคารเรียนหลังใหม่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
          (2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก   
          (3)  การบริหารจัดการการเบิกจ่ าย
งบประมาณ  
          (4) การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
          (5) บริการวิชาการและขับเคลื่อนงาน
พันธกิ จ สั ม พันธ์  คณะมนุ ษย์ ศ าสต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

  3 .  หลั งจากนั้ นคณะฯ มี ค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง จัดโครงการและกิจกรรมตามแผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามค าสั่ง
คณะ ที่ 054/2560 สั่ง ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2560 (มส. 5.1-3-6) 

 4.  คณะกรรมการฯ ตามข้อ 3. ด าเนินการ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ ยง และเอกสารที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

สังคมศาสตร์ที่046/2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 สั่ง ณ วันที่ 8 
กันยายน พ.ศ. 2560 

มส.5.1-3-3 เอกสาร
ประกอบการประชุม 
คณะกรรมการฯ เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 

มส.5.1-3-4 บันทึกข้อความ
ถึงคณบดี ลงวันที่ 18 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง 
ขอน าเสนอประเด็นความ
เสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

มส.5.1-3-5 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

  1) โครงการบริหารจัดการ
การศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
  2) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
คณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อ
สาธารณะ 
 3) โครงการพัฒนาคณาจารย์
สู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

  4) โครงการบริการวชิาการ
และขับเคลื่อนงานพันธกิจ
สัมพันธ์คณะมนุษย์ศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มส.5.1-3-6 ค าสั่งคณะ ที่ 

054/2560 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
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  4.1 ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแบบ RM 1 

  4.2 วิ เคราะห์ความเสี่ ยง ปัจจัยเสี่ ยง 
ผลกระทบ ระดับโอกาสที่ จะเกิด (L) ระดับ
ผลกระทบ (C) และระดับความเสี่ยงตามแบบ RM 2  

  4.3 ระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง 
พร้อมระบุการตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ RM 
2–1 

  4.4 ก าหนดแนวทางการตอบสนองความ
เสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ RM 3  

 โดยคณะฯ ได้น าเสนอแผนบริหารความ
เสี่ ยง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพ่ือให้ความ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะมาตรการเพ่ิมเติม 
(มส.5.1-3-7) 

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

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ ได้รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรม
ต่างๆ ของแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ รอบ 
6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
ตามแบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง   (แบบ 
RM- 4) ( ม ส . 5.1-3-9 )  โ ด ย ร า ย ง า น ต่ อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่  7 มิถุนายน พ.ศ.  2561      
(มส.5.1-3-10) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2560 – 30 กันยายน 2561) ตามแบบติดตามผล
การจัดการความเสี่ยง (แบบ RM- 4)        (มส.
5.1-3-11) โดยรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ.2561 (มส.5.1-3-12) 

7.  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 
มิถุนายน 2561) ตามแบบสรุปผลการด าเนินงาน
จากการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-5) (มส.

จัดท าแผนบรหิารความ
เสี่ยง จัดโครงการและ
กิจกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2561 สั่ง ณ 
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.
2560 

มส.5.1-3-7 (ร่าง) แผนบรหิาร
ความเสีย่ง น าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
และรายงานการประชุ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 5/2560 

มส.5.1-3-8 แผนบริหารความ
เสี่ยง (RM 1–RM 3) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

มส.5.1-3-9 รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงรอบ   
6 เดือน ตามแบบติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยง 
( แ บ บ RM 4) ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

มส.5.1-3-10 รายงานการ
ประชุมครั้ งที่  3/2561 
เ มื่ อ วั นที่  7 มิ ถุ น ายน 
พ.ศ.2561  

มส.5.1-3-11 รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงรอบ   
6 เดือน ตามแบบติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยง 
( แ บ บ RM 4) ค ณ ะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
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5.1-3-13) และแบบสรุปผลการประเมินความ
เสี่ยงภายหลังการด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (แบบ RM-6) (มส.5.1-3-14) โดย
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 

 
โดยมีผลการด าเนินงาน สรุปดังนี้ 

 

โครงการ/ 
แผนบริหารความ

เสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยงก่อน
ด าเนินการ 

ระดับความ
เสี่ยงหลัง
ด าเนิน 
การ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง
ลดลง 

(1) โครงการ
การฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยด้านอัคคีภัย 

15 
สูง 

4 
ปานกลาง  

(2) การ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 

15 
สูง 

9 
ปานกลาง  

(3) การบริหาร
จัดการการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

16 
สูง 

9 
ปานกลาง  

(4) การพัฒนา
คณาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 

9 
สูง 

6 
ปานกลาง  

(5) บริการวิชาการ
และขับเคลื่อนงาน
พันธกิจสัมพันธ ์ 

 

12 
สูง 

9 
ปานกลาง 

 

 
 
จากสรุปผลการด าเนินงานตามตารางข้างต้น 

พบว่า จากแผนบริหารความเสี่ยง ทั้ง 5 แผน  
สามารถด าเนินการให้ระดับความเสี่ยงเดิมลดลง
ได้  ทั้ง 5 แผน  คิดเป็นร้อยละ  100 

8. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
คณะฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

มส.5.1-3-12 รายงานการ
ประชุมครั้ งที่  4/2561 
เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561  

มส.5.1-3-13 แบบสรุปผล
การด าเนินงานจากการ
บริหารความเสี่ยง (แบบ 
RM-5) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

มส.5.1-3-14 แบบสรุปผล
การประเมินความเสี่ยง
ภายหลังการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยง (แบบ RM-6) คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

มส.5.1-3-15 แบบสรุปปัจจัย
ความเสี่ยงที่ต้อง
ด าเนินการต่อไปในปี
ถัดไป (แบบ RM 7)  

มส.5.1-3-16 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
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บริหารความเสี่ยง ตามแบบ RM 5 และแบบ  
RM 6 รวมทั้งแบบสรุปปัจจัยความเสี่ยงที่ต้อง
ด าเนินการต่อไปในปีถัดไป ตามแบบ RM 7 (มส.
5.1-3-15) โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม พ .ศ . 2561 (มส.5.1-3-16) โ ดย
คณะกรรมการประจ าคณะมีมติที่ประชุมดัง
รายละเอียดในรายงานการประชุม  

9. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

 4 บริหารงานด้วยหลัก        
ธรรมาภิบาล อย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

คณะผู้บริหาร บริหารงานโดยควบคุมดูแล 
กิจการต่างๆ ที่ค านึงถึงประโยชน์ของคณะ 
มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทั้ง 10 ประการ ซึ่งปรากฏตาม
ราย ง านผลการติ ดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ปีงบประมาณ 2560 (มส.5.1-4-1) โดยในส่วน
ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะอนุกรรมการ
ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานและ
ธรรมาภิบาลของคณบดีฯ ที่สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรแต่งตั้ง ได้ด าเนินการส ารวจ
ความคิดเห็นจากบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนทั้งหมดของคณะที่มีอายุงาน 1 ปี     
ขึ้นไป จ านวน 80 คน เก็บข้อมูลได้ 74 คน     
คิดเป็นร้อยละ 92.50  ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในด้านที่ 7 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ปรากฏว่า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้คะแนน 
ค่าเฉลี่ย 4.19 อยู่ในระดับดี เมื่อแยกตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 10 หลัก พบว่า  

1. หลักประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ย 4.12  
อยู่ในระดับมาก 

2. หลักประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.03    
อยู่ในระดับมาก 

3. หลักการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ย 4.15  
อยู่ในระดับมาก 

มส.5.1-4-1 รายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
ปีงบประมาณ 2560 
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4. หลักภาระรับชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.12    
อยู่ในระดับมาก 

5. หลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 4.21    
อยู่ในระดับมาก 

6. หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย 4.29   
อยู่ในระดับมาก 

7. หลักการกระจายอ านาจ มีค่าเฉลี่ย 
4.24  อยู่ในระดับมาก  

8. หลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.21   
อยู่ในระดับมาก 

9. หลักความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ย 4.15   
อยู่ในระดับมาก 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีค่าเฉลี่ย 4.24    
      อยู่ในระดับมาก  

ทั้งนี้ การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ทั้ง 10 ประการ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
1. หลักประสิทธิผล 

  1)  คณะได้ปฏิบัติราชการโดยมีแผนกลยุทธ์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2561-
2565 เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน     
(มส.5.1-4-2)  

  2)  มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ก่อนสิ้นปี  
งบประมาณเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (มส.5.1-4-3) และใน
ปีงบประมาณ 2561 (มส.5.1-4-4)  

  3)  มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  ในทุกโครงการที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ แบ่งเป็นรอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน
, และ 12 เดือน  เพ่ือให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (มส.5.1-4-5)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส.5.1-4-2 แผนกลยุทธ์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561- 2565 

มส.5.1-4-3 เอกสารการ
ทบทวนแผนเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

มส.5.1-4-4 เอกสารการ
ทบทวนแผนเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

มส.5.1-4-5 สรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร รอบ 9 เดือน  

   2. หลักประสิทธิภาพ 
     ในการบริหารราชการ คณะมีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม  
เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความคุ้มค่า   
ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลา และยัง

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

 

http://www.kpru.ac.th/th/information-service-online/
http://www.kpru.ac.th/th/information-service-online/
http://www.kpru.ac.th/th/information-service-online/
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เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความ 
สามารถในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
     1) ด้านการบริหารงาน  คณะใช้สารสนเทศ
ออนไลน์ (E-University) มาใช้ในการด าเนินงาน 
(มส. 5.1-4-6) โดยแบ่งเป็น  
        - ส าหรับผู้บริหาร 4 ระบบ เช่น ระบบ 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
(KPRU MIS), ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (E-PAR) เป็นต้น  
         - ส าหรับบุคลากร 17 ระบบ เช่น ระบบ
การบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์         
(e-Personal), ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ (E-SPR), ระบบบัญชี 3 มิติ 
( ร ะบบ  3D GF KPRU),  ร ะบบ เอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Binary Documents), ระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน (e-Learning), 
ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์และวิเคราะห์
ศักยภาพผู้เรียน เป็นต้น 
        - ส าหรับนักศึกษา 12 ระบบ เช่น ระบบ
ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ, ระบบ
ลงทะเบียนเรียนนออนไลน์, ระบบตรวจสอบผล
การเรียนออนไลน์, ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
การเรียนการสอน (e-Learning),  ระบบสื่ อ 
eDLTV, ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา,
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib เป็นต้น  
     2) เพ่ือความคุ้มค่าในการบริหารงาน คณะ
ได้ จั ดท าการวิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่ วยต่อ
หลักสูตร ซึ่งในภาพรวมทุกหลักสูตรสามารถ
บริหารจัดการเรียนการสอนโดยไม่ประสบ
สภาวะการขาดทุน (มส. 5.1-4-7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส.5.1-4-7 รายงานสรุปผล

การวิเคราะห์ต้นทุน     
ต่อหน่วยต่อหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

 

   3. หลักการตอบสนอง 
     คณะสามารถด าเนินการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
ความไว้วางใจ และตอบสนองความคาดหวัง/ความ
ต้องการ ดังนี้ 
     1) หลักสูตร  

มส.5.1-4-8 ปกเล่มหลักสูตร
ทั้ง 10 หลักสูตร 
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     ในปีการศึกษา 2560 คณะได้เปิดสอน
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ในระดับปริญญาตรี จ านวน 10 หลักสูตร ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2559 และได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา (สกอ.) ทุกหลักสูตร (มส.5.1-4-8) ดังนี้ 

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

ภูมิสารสนเทศ 
   (4) หลักสู ตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิ ต 

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
   (5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
   (6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน 
   (7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย 
   (8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  

การพัฒนาสังคม 
   (9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
   (10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา 
 2) งานบริการวิชาการแก่สังคม 
     ในปีการศึกษา 2560 คณะได้ด าเนินการ

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

   (1) โครงการบริการวิชาการและขับเคลื่อน
พันธกิจกับสังคมและท้องถิ่น 

   (2) การแข่ งขันทักษะทางวิชาการด้ าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     (3) การพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     (4) บริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส.5.1-4-9 รายงานสรุป

โครงการบริการวิชาการ  
ปีการศึกษา 2560 
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     (5) อบรมสัมมนาความรู้ด้ านกฎหมาย
ส าหรับประชาชนทั่วไปและบุคลากรในท้องถิ่น 

     (6) โครงการปลูกฝังความเป็นพลเมืองด้วย
จติสาธารณะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

     (7) แข่งขันตอบปัญหารัฐประศาสนศาสตร์ 
     (8) ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือชุมชนและท้องถิ่น 
     (9) สวัสดิการเศรษฐกิจชุมชนและความ

เหลื่อมล้ า 
     (10) โครงการเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยสู่

ชุมชน 
       (11)โครงการบริ การวิ ชาการด้ าน

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
       (12) การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ชุมชน 

       (13) โครงการศิลปะสัญจร 
       (14) โครงการดนตรีไทย-สากล สู่ชุมชน 

          (15) อบรมนาฏศิลป์เพ่ือสร้างความเป็น
เลิศทางนาฎศิลป์ 
          (16)  เผยแพร่ ความรู้ ด้ านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับเยาวชน 
          (17) การ พัฒนานวั ตกรรมด้ านภู มิ
สารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
    3) งานวิจัย 

    ในปีการศึกษา 2560 คณะมีงานวิจัยที่
สอดคล้องกับปัญหาของท้องถิ่นอย่างหลากหลาย 
(มส.5.1-4-10) เช่น  
   (1) Increasing cassava yield in 
Kamphang Phet province using research 
synthesis, community communication 
and geographic information systems 
      (2) Sufficiency Economy under The 
Royal Initiative of His Majesty the King : 
Adminisration to Best Practice 
      (3) Spatial Distribution of Burned Area 
and MODIS Hotspot in Chiang Mai 
Province, Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มส.5.1-4-10 สรุปงานวิจัย   
ปีการศึกษา 2560 
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   (4) ภูมิสารสนเทศส าหรับการวิเคราะห์พ้ืนที่
เสี่ยงน้ าท่วมและเสี่ยงภัยแล้ง ลุ่มน้ าคลองสวน
หมาก จังหวัดก าแพงเพชร 

 

   4. หลักภาระรับผิดชอบ 
 1) คณบดีในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน ได้จัดท า  

ค ารับรองการปฏิบัติราชการต่ออธิการบดี  
ทุกปีงบประมาณ (มส.5.1-4-11) 
     2) มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานของคณะ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ ใน 4 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ส่วนที่ 2 การ
พัฒนาองค์กร  ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามพันธกิจ
หลัก  ส่วนที่ 4 การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานและธรรมาภิบาลของคณบดี   
(มส.5.1-4-12)  
     3) รับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆ ของคณะต่อ
มหาวิทยาลัยและสาธารณะ โดยเปิ ดให้มีการ
ร้องเรียนทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ผ่านสายตรง
อธิการบดี ที่เกี่ยวข้องกับคณะมนุษย์ฯ  
(มส.5.1-4-13) และสายตรงคณบดี ทางเว็บไซต์
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(มส.5.1-4-14) 
     4) รับผิดชอบโดยให้นักศึกษาได้ประเมินด้าน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (มส.5.1-4-15) 

มส.5.1-4-11 ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการส าหรับ
ผู้บริหาร ประจ าปี
งบประมาณ 2561     
(เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560  
ถึง 30 ก.ย. 2561) 

มส.5.1-4-12  รายงานผล
การด าเนินงานเพ่ือรับการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
ปีงบประมาณ 2560  

มส.5.1-4-13 
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSf9hK
z7uv7mrsrcIr9WKbWOm-
JRhrCIOKf3EMdV0GaPzAd
wNg/viewform  

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

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

   5. หลักความโปร่งใส 
คณะมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วย

ความโปร่งใส โดยทุกกระบวนการมีการเปิดเผย
อย่างตรงไปตรงมาในทุกขั้นตอน เช่น 

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

มส.5.1-4-17 
    - รายงานการประชุม

คณาจารย์, รายงานการ

https://huso.kpru.ac.th/main/
https://huso.kpru.ac.th/main/
https://tabian.kpru.ac.th/eval/eval.asp
https://tabian.kpru.ac.th/eval/eval.asp
http://huso.kpru.ac.th/main/
http://huso.kpru.ac.th/main/
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    1) ทั้งบุคคลากรภายในและบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคณะได้อย่าง
เสรีผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (มส. 5.1-4-16) 

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

3) มีระบบการควบคุมภายใน และมีการ
รายงานผลการด า เนิ น งานต่ อหน่ ว ย ง าน
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยโดยผลการ
ตรวจสอบภายใน พบว่าระบบการควบคุมภายใน
บรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  
(มส.5.1-4-18) 

4) คณะมีการจัดท าจดหมายข่าวเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม ของคณะ เพ่ือให้บุคคลากร
ภายในและบุคคลภายนอก ได้ทราบถึงขั้นตอน        
หรือกระบวนการต่างๆ ในการด าเนินงาน           
(มส.5.1-4-19) 

 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ, รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

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

มส.5.1-4-19 จดหมายข่าว
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

   6. หลักการมีส่วนร่วม 
คณะฯ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม   

โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วม   
ในกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 

1 )  กา รบริ ห า รของคณะฯ  มี ก า รแบ่ ง
โครงสร้าง ในรูปแบบโปรแกรมวิชา การตัดสินใจ
เรื่ องส าคัญต่ างๆ คณะจะใช้มติของคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี 
รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา เป็นกรรมการ 
และหัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ (มส.5.1-4-20) 

2 )  มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น ในรู ป แบบ ข อ ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้คณาจารย์จากทุก
โปรแกรมวิชาเข้ ามาร่วมเป็นกรรมการ เช่น 
คณะกรรมการด าเนินงานด้านวิจัย, คณะกรรมการ
วิชาการ เป็นต้น (มส. 5.1-4-21)  

มส.5.1-4-20 ค าสั่งคณะเรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการและ
คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ 

มส.5.1-4-21 ค าสั่งคณะ เรื่อง 
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน
ในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มส.5.1-4-22 บันทึกเชิญ
ประชุมร่วมจัดท าและ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2561-2565 และแผน
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
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3) เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งหมดได้ร่วมกัน
คิด ร่วมกันท า ร่วมตัดสินใจ ในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาคณะ เช่น ในกระบวนการจัดท า
และทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2565    
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (มส.5.1-4-22) 

4)  เปิด โอกาสให้นั กศึกษาได้ประเมิน
คุณภาพการจัดการ เรี ยนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ในทุกรายวิชาที่
สอน (มส.5.1-4-23) 
     5) เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิตสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วม เช่น การปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตร ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น 
(มส.5.1-4-24) 

 มส.5.1-4-23 ตัวอย่าง 
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

มส.5.1-4-24 หนังสือเชิญผู้ใช้
บัณฑิต 

   7. หลักการกระจายอ านาจ 
 1) คณบดี มีการมอบอ านาจให้รองคณบดี      

ได้มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานแทน เพ่ือช่วยให้การบริหารงานของ
คณะเป็นไปอย่างคล่องตัว(มส.5.1-4-25)   

 2) คณะมีการแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน       
โดยถ่ายโอนอ านาจให้กับคณะกรรมการตาม   
พันธกิจของคณะในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ 
ด้านวิจัย  ด้านกิจการนักศึกษา ด้านบริการ
วิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
เป็นต้น (มส.5.1-4-26)   

 3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มี อ านาจ
หน้าที่เฉพาะเรื่อง ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการระดมสรรพก าลังใน
การด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น 
การแต่งตั้งคณะท างานวารสารพิกุล เป็นต้น  
(มส.5.1-4-27) 

 4) การกระจายอ านาจระดับนักศึกษา คณะ
ได้มีการจัดตั้ งสโมสรนักศึกษาประจ าคณะ 
เพ่ือให้นักศึกษาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ท า
หน้าที่ด าเนินกิจกรรมของนักศึกษา  
(มส.5.1-4-28) 

มส.5.1-4-25 ค าสั่งคณะ 
เรื่อง การมอบหมายงาน 
การมอบอ านาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทน และการ
รักษาราชการแทน 

มส.5.1-4-26 ค าสั่งคณะ 
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร
ปฏิบัติงานในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 
มส.5.1-4-27 ค าสั่งคณะ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
วารสารพิกุล 

 
 
 
มส.5.1-4-28  ค าสั่งแต่งตั้ง 

สโมสรนักศึกษาประจ า
คณะฯ 
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   8. หลักนิติธรรม 
ผู้บริหารใช้อ านาจของกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ เช่น      
1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ    

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

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

มส.5.1-4-29  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯและ
แบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2560ครั้งที่ 2 
ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 

มส.5.1-4-30 http://3d-
gf.kpru.ac.th/kpru_d1/
และตัวอย่างค าสั่งให้บุคลากร
ไปราชการ 

   9. หลักความเสมอภาค 
     คณะผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับหลักความ
เสมอภาคทั้งในด้านการบริหารและการให้บริการ
ของคณะ เช่น 

1) การปฏิบัติต่อบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน จะไม่มีการแบ่งแยกสถานะของ
การด ารงต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
และบุคลากรทุกคนจะได้รับการบริการต่างๆ     
ที่คณะจัดให้อย่างเสมอภาคกัน และมีโอกาส
ได้รับความก้าวหน้าในหน้ าที่ การงานตาม
ความสามารถของตนเองอย่างเท่าเทียมกัน    
(มส.5.1-4-31 - มส.5.1-4-34) 

   2) ทุกสาขาวิชาของคณะที่เปิดรับนักศึกษา    
ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกด้านเชื้อชาติ 
ศาสนา ฐานะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย และ
อ่ืนๆ (มส. 5.1-4-35) 

มส.5.1-4-31 ประกาศคณะฯ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอรับ
ทุนอุดหนุนการท าวิจัย    
งานสร้างสรรค์ และผลงาน
วิชาการในลักษณะอ่ืน   

มส.5.1-4-32 บันทึกข้อความ
เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

มส.5.1-4-33 บันทึกข้อความ
เชิญชวนเขียนบทความลง
ในวารสารพิกุล 

มส.5.1-4-34 (เอกสารเดียวกับ 
มส. 5.1 -4-30) ผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร 

มส.5.1-4-35 ประกาศผลการ
คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ  
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2559  

   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
   ในการบริหารงานของคณะ ผู้บริหารใช้
หลักการหาข้อตกลงจากข้อคิดเห็นของที่ประชุม   
โดยกระบวนการตัดสินใจในที่ประชุมของ
คณะกรรมการ ในเรื่องต่างๆ ทั้งประเด็น เชิง

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

http://3d-gf.kpru.ac.th/kpru_d1/
http://3d-gf.kpru.ac.th/kpru_d1/
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นโยบาย การบริหาร และแนวทางปฏิบัติจะ
อาศัยฉันทามติของที่ประชุมที่มีการยอมรับหลัก
เหตุผลที่มีการประสานความคิดเห็น  ที่แตกต่าง
เพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกัน ทั้งในการประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะ ,  การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ, และการประชุม
คณาจารย์ (มส.5.1-4-36)   

บริหารคณะ, รายงานการ
ประชุมคณาจารย์ 

 

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ
ตามประเด็นความรู้ อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

ด้านการผลิตบัณฑิต คณะด าเนินการจัดการ
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต โดยก าหนดประเด็น
ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ตามขั้นตอน
ของการจัดการความรู้ ดังนี้ 
 

มส.5.1-5-1 รายงานแผนการ
จัดการความรู้ “ด้านการ
จัดเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2560” คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
วัน เดือน 

ปี 
ผลการ

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

จัดประชุม
ระดับกบ.
คณะฯ เพื่อ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
และความรู้ที่มี
อยู่ด้านการ
จัดการเรียน
การสอน เรียน
การสอน  

14 
กรกฎาคม 
2560 

ได้ความรู้
หลักหรือ
หัวข้อหลัก
ได้แก่ การ
พัฒนา
กระบวนกา
รทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคณะ
และระดับ
หลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 2 การเสาะหาความรูท้ี่ต้องการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
วัน เดือน 

ปี 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. เพื่อให้
อาจารย์มีความรู้
ความเข้าใจ 
ด้านการจัดท า
มคอ. และ
ความส าคัญของ
กระบวนการ
ทวนสอบ

กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ 
เร่ือง การ
จัดท ามคอ.
และพัฒนา

30 
สิงหาคม 
2560 

คณาจารย์
คณะ
มนุษยศาสต
ร์เข้าร่วม
กิจกรรม 
และได้รับ
ความรู้จาก
การ

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

ผลสัมฤทธิ์ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
2.เพื่อ
ถ่ายทอด
ประสบการณ์
และ
แลกเปลี่ยน
ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่
ผ่านการอบรม
เป็นผู้ตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน จาก
สกอ.รวมทั้งมี
ความรู้ด้าน
การออกแบบ
กระบวนการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

กระบวนการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
การอบรม
เชิง
ปฏิบัติการ 
หัวข้อ การ
จัดท ามคอ.
และพัฒนา
กระบวนกา
รทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 
จาก
คณาจารย์
ในคณะโดย
มีวิทยากร
รับเชิญซ่ึง
เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ 
(ผศ.ดร.สุด
สรวง 
ยุทธนา)ดา้น
การจัดท า
มคอ.และ
ออกแบบ
กระบวนกา
รทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 
เป็นผู้ให้
ความรู้หลัก 
 

ขั้นตอนที่ 3 การปรบัปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้
บางส่วนให้เหมาะต่อการใชง้านของตน 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
วัน เดือน 

ปี 
ผลการ

ด าเนินการ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1. เพื่อให้
คณาจารย์น า
ความรู้ที่ได้ไป
ปรับปรุงการ
เขียนมคอ.ต่างๆ 
โดยเฉพาะ 
มคอ.3, 4และ
มคอ.5เพื่อให้มี
การจัดการเรียน
การสอนที่
สอดคล้องกับ
มคอ.3 และตาม
กรอบมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร และ
เขียนรายงานผล
การเรียนรู้ มคอ.
5 ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 
2.เพื่อให้
คณะฯและ
หลักสูตรมี
กระบวนการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผล
การเรียนรู้ไป
ในทิศทาง
เดียวกัน และ
จะได้ก าหนด
ปฏิทินการ
ด าเนินงาน
และกิจกรรม
ต่างๆด้านการ
จัดท ามคอ.
และการทวน
สอบ
ผลสัมฤทธิ์ฯ 
 
 

ประชุม กบ. 
เพื่อสรุปผล
การจัด
กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ 
เร่ือง การ
จัดท ามคอ.
และพัฒนา
กระบวนการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

15 
กันยายน  
2560 

ที่ประชมุกบ.
โดยผู้บริหาร
ระดับคณะฯ 
ประกอบด้วย
คณบดี รอง
คณบดีและ
ประธาน
โปรแกรมวิชา
ได้ร่วมกัน
สรุปผลจาก
การจดั
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้รือ่ง 
การจดัท า
มคอ.และ
พัฒนา
กระบวนการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ ์
และได้
ข้อสรุปเป็น
แนวทาง
เดียวกนั ดังนี ้
1.คณะ
ก าหนด
ปฏิทินการ
จัดส่งมคอ. 
โดยหลักสูตร
เป็นผู้ตรวจ
พิจารณา
เบ้ืองต้นกอ่น
ส่งมายัง
คณะฯ 
2. คณะฯ 
จัดท าระบบ
และกลไก การ
ด าเนนิงานด้าน
การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผล
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เพื่อใช้
ร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
วัน เดือน 

ปี 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. เพื่อให้แต่
ละหลักสูตร
ก าหนด
รายวิชาที่จะ
ทวนสอบ
รวมถึงแต่งตั้ง

1.จัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผล
การเรียนรู้ของ
คณะ 

25-30 
กันยายน 
2560 

คณะมีค าสั่ง
คณะกรรม 
การ
ด าเนินการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

2. คณะ
กรรมการฯ 
โดยรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และบริการ
วิชาการ จัดท า
เอกสารและ
ปฏิทินการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์  

ระดับคณะ
และระดับ
หลักสูตร 
คณะมี
รายชื่อ
รายวิชาและ
อาจารย์
ประจ า
รายวิชาที่จะ
รับการทวน
สอบ ในปี
การศึกษา 
2560 

ขั้นตอนที่ 5 การน าประสบการณ์จากการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกดั“ขุม

ความรู”้ ออกมาบันทึกไว้ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
วัน เดือน 

ปี 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. เพื่อให้ได้
แนวทางการ
ด าเนินงานการ
จัดทมคอ.และ
กระบวนการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ที่
คณะฯ จะใช้
ร่วมกัน และ
ปรับเปลี่ยน
ประยุกต์ใช้ใน
สาขาวิชา
เฉพาะของตน
ได้ตามความ
เหมาะสม 

จัดท าเอกสาร
เพื่อให้
คณาจารย์
รับทราบ  

ตุลาคม 
2560 

คณาจารย์
ได้รับเอกสาร
และรับทราบ
ถึงวิธีการการ
ด าเนินงาน
ด้าน
กระบวนการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ฯ 
และน าไป
ประยุกต์ใช ้

ขั้นตอนที่ 6 การจดบันทึก “ขุมความรู”้ และ “แก่นความรู้” 
ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่ม

ลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
วัน เดือน 

ปี 
ผลการ

ด าเนินการ 
1.เพื่อบันทึก
ขุมความรู้ การ
จัดทมคอ.และ
กระบวนการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์    
ในรูปแบบของ
เอกสาร
เผยแพร่และ
สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายผ่าน

จัดท าเอกสาร
เพื่อบันทึกขุม
ความรู้ ด้านการ
จัดทมคอ.และ
กระบวนการ
ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 
ส าหรับเผยแพร่
และเป็นความรู ้

ตุลาคม 
2560 
เป็นต้นไป 

คณาจารย์
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ทุกเมื่อ 
โดยการดาวน์
โหลดเอกสาร
จากเว็บไซต์ของ
คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 

เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

ด้านการวิจัย 
 เชิงปริมาณด าเนินการครบ 6 ขั้นตอนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 เชิงคุณภาพเกิดขุมความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการวิจัย 
    ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ด าเนิน
ด้ านการจัดการความรู้ ด้ านวิ จั ยของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะฯจัดตั้ง
คณะท างาน “เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด า  
เนินงานด้านการวิจัยกิจการนักศึกษาและ
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ค ณ ะม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ ประจ า ปี การศึกษา 2560”  
     จั ดประชุมคณะกรรมการ เ พ่ือก าหนด
ประเด็นในการจัดการความรู้ ซึ่งประเด็นในปี
การศึกษา 2560 คือ “การออกแบบการวิจัยและ
การเขียนโครงร่างงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(Research Design and Research 
Proposal)” และจัดท าเป็นแผนการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มส.5.1-5(2)-1 ค าสั่งคณะ 
กรรมการด าเนินงาน 
ที่ 043 / 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านการวิจัยกิจการนักศึกษา
และศิ ลปวัฒนธรรมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
มส.5.1-5(2)-2 
แผนการจัดการความรู้ด้าน 
การวิจัยของคณะ 
มส.5.1-5(2)-3 
รายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 
2560 
มส.5.1-5(2)-4 บันทึกเชิญ
ประชุม วันที่ 6 มกราคม 
พ.ศ. 2561 
มส. 5.1-5 (2)-5 คู่มือ

นักวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เมื่อจัดท าแผลการจัดการความรู้แล้วเสร็จจึง
น ามาก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 6 ขั้นตอน 
และน าสู่การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้
ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดความรู้ 
    คณะกรรมการได้ประชุมก าหนดความรู้ใน
การจัดการความรู้ โดยสอบถามความต้องการ
จากคณาจารย์ในคณะใช้วิธีการส ารวจความ
ต้องการในประเด็น ระดับองค์ความรู้ ของ
คณาจารย์ที่มี เกี่ยวกับการการออกแบบการวิจัย 
การเขียนโครงร่างงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ซึ่ งจากผลการส ารวจ พบว่า 
คณาจารย์หลายท่านที่มาใหม่ยังไม่มีการเขียน
ข้อเสนอเพ่ือขอสนับสนุนทุนวิจัยในแหล่งทุน
ต่างๆ  
    ขั้นตอนที่ 2 การเสาะหาความรู้ 
    คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาเสาะหา
ความรู้ที่จะมาเติมเต็มในส่วนที่คณะต้องการ โดย
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาให้
ความรู้ใน “โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
และการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย           “การ

2) การเสาะหาความรู้ 

3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้าง
ความรู ้

4) ประยุกต์ใช้ความรู้ 

5) สกัดขุมความรู้ 

6) จดบันทึกความรู้ 

1) ก าหนดความรู้ 
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ออกแบบการวิ จั ยและการ เขียนโครงร่ า ง
งานวิจัย” วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 และ
ครั้งนี้ ได้เชิญท่านรองศาสตราจารย์ ดร.พยุง     
ซีดาร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรเติม
เต็มความรู้ เ พ่ือต่อยอดการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย 
    ขั้นตอนที่ 3  การปรับปรุง ดัดแปลงหรือ
สร้าง 
    ภายหลังการจัดกิจกรรม“โครงการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัย “การออกแบบการวิจัยและการเขียน
โครงร่างงานวิจัย” คณะกรรมการได้จัดประชุม
ประเมินผลการจัดกิจกรรมแบบ (After Action 
Review: AAR) พบว่า ผลลัพธ์ภาพรวมของความ
พึงพอใจผู้ร่วมโครงการ (�̅�=4.45) อยู่ระดับมาก 
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ข้อเสนอแนะจาก
การจัดกิจกรรมมาสกัดเป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการขั้นตอนต่อไป และน าความรู้ที่ได้รับ
จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้จัดท าเป็น 
“คู่ มื อนักวิ จั ยของคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์” 
    ขั้นตอนที่ 4 การประยุกต์ใช้ความรู้ 
    คณะกรรมการจัดประชุมโดยเชิญคณาจารย์ที่
ผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้ไปแล้ว มาร่วมกัน
ปรึกษาหารือแนวทางการจะน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการเขียนข้อเสนอวิจัยเพ่ือขอรับ
ทุน 
   ซึ่ง จากการประชุมได้สรุปประเด็นการเขียน
ข้อเสนอการวิจัย ดังนี้ 

1) กลุ่มมนุษยศาสตร์ ได้ประเด็นการวิจัยที่
สอดคล้องกับประเด็นการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยคือการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ 
การพัฒนาเด็กเยาวชนกลุ่มชาติพันธุและ
การท่องเที่ยว และภาษาวัฒนธรรม 

2) กลุ่มสังคมศาสตร์ ได้ประเด็นการวิจัย 
คือผู้สูงอายุ 
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    ขั้นตอนที่ 5 สกัดขุมความรู้ 
   ส าหรับ “ขุมความรู้” ที่ได้รับจากการจัดการ
ความรู้ คือ การออกแบบการวิจัยการเขียนโครง
ร่างงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    ขั้นตอนที่ 6 จดบันทึกความรู้ 
    การจัดบันทึกความรู้ทางคณะกรรมการได้
สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินการใน
ขั้ นตอนต่ า งๆ  และสรุ ปรายงาน เป็ นแนว
ปฏิบัติการจัดการความรู้ด้านการวิจัยของคณะฯ 
แ ล ะ ท า ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ 
https://huso.kpru.ac.th เพ่ือให้ผู้สอนใจน าไป
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไป 
 

   2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ ดังต่อไปนี้ 

ด้านวิจัย 
ปีการศึกษา 2560 ด้านการจัดการความรู้

การวิจัย พบว่า ผลการด าเนินงานสามารถ
ด าเนินการได้ครบตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
ที่ก าหนดไว้ทั้ง 6 ขั้นตอน โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ประกอบด้วย 
 1) มีการจัดการความรู้ด้านการวิจัยที่เกิดผล
ส าเร็จเชิงประจักษ์ คือ อาจารย์สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปเขียนข้อเสนอวิจัยเพ่ือขอรับทุน
วิจัยจากแหล่งทุน 
 2) เกิดนักวิจัยหน้าใหม่จ านวน 3 คน ได้แก่ 
อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์  อาจารย์สุธีรา      
ค าบุญเรือง และอาจารย์อิสราพร กล่อมกล่ านุ่ม 
 3) มีการจดบันทึกขุมความรู้ที่สามารถน าไป
เผยแพร่ต่อสาธารณะในเวที “การน าเสนอการ
จัดการความรู้ระดับคณะ/ศูนย์/ส านัก” และ
ได้รับรางวัลที่ 1 ด้านการจัดการความรู้การวิจัย
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 
 
 

มส.5.1-5(2)-1 
รายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนการจัดการความรู้  
คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 
มส.5.1-5(2)-2 
รายการงานวิจัยที่ได้รับทุน 
 

https://huso.kpru.ac.th/
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 6 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2561-2565 ทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ทั้งนี้คณะอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 
2561-2565 ซึ่ งคณะฯ ได้ด า เนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (มส. 5.1-6-1) มีผลการ
ด า เนินงานในปีการศึกษา 2560 และตาม
ปีงบประมาณ 2561 (มส. 5.1-6-2)  ดังต่อไปนี้ 

1) สายวิชาการ 
1.1 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  

ในปีการศึกษา 2560 คณะ ได้จัดโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการทั้งด้านการเรียน
การสอน  และด้านอ่ืนๆ  ดังนี้ 
            - การประชุมระดมความคิดเห็นในการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2565 วันที่  5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
           - โครงการ การจัดการความรู้ด้านการ
วิจัยและการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย “บทเรียน
จากชุมชนสู่โจทย์การวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” วันที่ 17 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุม
พิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
             - การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท า มคอ. และพัฒนากระบวนการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์” วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุดสรวง 
ยุทธนา วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม
พิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
             - โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 
กิจกรรม “1 โปรแกรม 1 บทความวิชาการ :    
ไม่ต้องท าวิจัยก็สามารถเขียนบทความวิชาการ
ได้” ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม
พิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

มส.5.1-6-1 แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปี 2561-2565  

มส.5.1-6-2 กิจกรรมพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชีพ  
ในปีการศึกษา 2560  

   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และเว็บไซต์
https://huso.kpru.ac.th/ma
in/?gal_cat=all&page=8 

มส. 5.1-6-3 บันทึกข้อความ
ขอปรับวุฒิ  

มส.5.1-6-4 แบบสรุปข้อมูล
ทุนวิจัยของคณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 

มส.5.1-6-5 แผนปฏิบัติการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

มส.5.1-6-6 ภาพถ่าย
สภาพแวดล้อม และ
สถานที่ท างาน 

มส.5.1-6-7 ระเบียบคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการ 

มส.5.1-6-8 แบบฟอร์มคู่มือ
การปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งต่าง ๆ 

มส.5.1-6-9 คู่มือและแนว
ปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ(A1, 
A2) 

มส.5.1-6-10 ประกาศเรื่อง
การต่อสัญญาจ้าง 

file:///C:/Users/human/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/INNWTJNB/หลักฐาน%20(ที่เชื่อมโยง)/2.4-1-1%20แผนพัฒนาบุคลากร.pdf
https://huso.kpru.ac.th/main/?gal_cat=all&page=8
https://huso.kpru.ac.th/main/?gal_cat=all&page=8
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               - โครงการ การจัดการความรู้ด้าน
การวิจัยและการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย “การ
ออกแบบการวิ จั ยและการ เขียนโครงร่ า ง
งานวิจัย” วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 
09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
              - โครงการพัฒนาระบบและกลไก
งานประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมสร้าง
เสริมความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 
23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
               - โครงการอบรมสัมมนาทบทวน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2561 ระหว่างวันที่  2-4 พฤษภาคม 2561 ณ 
โรงแรม Mida resort Kanchanaburi  จังหวัด
กาญจนบุรี 
            - โครงการ “การศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการตามพันธกิจ” เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการระดับคณะของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 
2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
                 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูแนะแนว เรื่อง "ทิศทางการศึกษาและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 น าไทยสู่  Thailand 4.0" ใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์
แ ล ะสั ง คมศาสตร์  มห า วิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
                - การอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
             - โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
ด้านการเรียนการสอนและการจัดการความรู้  

มส.5.1-6-11 รายงานการ
ประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

     (ในองค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์) 
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โดยการจั ดการ เ รี ยนการสอน ในรู ป แบบ     
(Work Integrated Learning : wil)   วันที่  19 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล  ชั้น  1 
อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1.2 ด้านการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา 
บุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นใน
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์ 
ดร.สุภาสพงษ์   รู้ ท านอง อาจารย์ประจ า
โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  และ
อาจารย์ ดร.อภิญญา จอมพิจิตร โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน (มส.5.1-6-3) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย
ยังได้ให้การสนับสนุนคณาจารย์ศึกษาต่อระดับ
ป ริ ญญา เ อก ในมหาวิ ท ย าลั ย ทั้ ง ใ น แล ะ
ต่างประเทศ ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย  
 - การศึกษาต่อภายในประเทศผู้ขอรับทุนได้แก่ 
อ.ประทับใจ ทัศนะแจ่มสุข อ.โอกาม่า จ่าแกะ 
อ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ อ.ณัฐพล  บ้านไร่  
อ.กรรณิกา อุสสาสาร อ.ตรรกพร สุขเกษม  
อ.วาสนา อาจสาลิกรณ ์อ.สุวภัทร หนุ่มค า  
อ.ปาริชาติ สายจันดี อ.อภิชาติ บวบขม และ  
อ.กิตติณัฏฐ์ ศิริรัตน์  
    - การศึกษาต่อภายนอกประเทศ ได้แก่          
อ.ชุตินธร ฉิมสุข  อ.มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์  
      ทั้งนี้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายในปี 
พ.ศ. 2561-2563 

1 .3 )  ด้ าน พัฒนาความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการและการตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ    
มีผลการด าเนินงานดังนี้  
        มีบุคลากรจัดท าบทความวิชาการและวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและน าเสนอบทความ
ในเวทีต่างๆ จ านวน 26 ผลงาน (มส.5.1-6-4) 

2) สายสนับสนุน 
2.1 ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  

คณะ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สายสนับสนุน ดังนี้ 
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             - การประชุมระดมความคิดเห็นใน
การทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2561-2565  วันที่  5 กรกฎาคม 2560        
ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์
แ ล ะสั ง คมศาสตร์  มห า วิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏ
ก าแพงเพชร 
            -  โครงการเสริมสร้างทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-18 
กุมภาพันธ์  2561 ณ หอประชุมรั ตนอาภา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (จัดโดย
หน่ วยงานกลางของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจกับ
บุคลากรทุกคณะ/ส านัก) 
            - โครงการอบรมสัมมนาทบทวนแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม 
Mida resort Kanchanaburi จ.กาญจนบุรี 
            - โครงการ “การศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการตามพันธกิจ” เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการระดับคณะของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 
2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
             - การอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-
12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
            - สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน
ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน  
ใน โครงการอบรม เรื่ อ ง   “การอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการการท าวิจัยในงานประจ า R to R :  
ศึกษา เฉพาะกรณีคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์” วันที่ 14 มิถุนายน 2561           ณ 
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (จัดโดยหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     
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เพ่ือเสริมสร้าง กระตุ้นให้เกิดการจัดท าวิจัยของ
บุคลากรทุกคณะ/ส านัก) 
    

เพื่อให้การด าเนินงานของแผนการบริหาร ปี 
2561-2565 คณะฯ  ด า เนินไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพ คณะฯ จึงมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มีสิ่งสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา 
ตนเอง ดังนี้ 

1.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ
พ.ศ.2561  จัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
จ านวน 300,000 บาท (มส. 5.1-6-5) 

1.2 มีการจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ 
ท างานให้มีบรรยากาศที่น่าอยู่และมีการจัดให้มี
ห้ อ ง พั ก ผ่ อ น ส น ท น า วิ ช า ก า ร  ไ ด้ แ ก่ มี
เครื่องปรับอากาศติดทุกห้อง มีห้องสมุดประจ า
คณะ จัดห้อง LAB ทางภาษาอังกฤษ และ
ห้องเรียนอัจฉริยะที่สามารถบันทึกการเรียนการ
สอนในห้องเรียนได้ (มส. 5.1-6-6) 

1.3 มีการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุก
คนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน เช่น มีกองทุน
สวัสดิการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบรรเทาความ
เ ดื อ ด ร้ อน เ ร่ ง ด่ ว น  โ ดยสมาชิ ก กอ งทุ น 
ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง ลูกจ้าง และ
ข้าราชการที่ เกษียณอายุราชการของคณะ    
(มส. 5.1-6-7) 

2. เพ่ือเป็นการพัฒนางานวิชาชีพตนเอง
ให้บุ คลากรสายสนับสนุนจัดท าคู่ มื อการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือยื่นขอช านาญการในสายงานที่
ก้ า วหน้ าขึ้ น  โดยมี แบบฟอร์ มกลา งของ
มหาวิทยาลัย (มส. 5.1-6-8)  

3. จัดท าแผนการพัฒนาตนเองเป็น 
รายบุคคล เ พ่ือติดตามการด าเนินงานของ
บุคลากรที่ได้ระบุไว้ในรายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่  4 อาจารย์     
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ในตัวชี้วัดที่ 4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ของทุกโปรแกรมวิชาดังนี้  1)  โปรแกรมวิชา
นิติศาสตร์  2) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
3)  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  4)  โปรแกรม
วิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  5)  โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์  6)  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์  7)  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
8)  โปรแกรมวิชาภาษาจีน  9)  โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ  10) โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา   

4. ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในระดับ 
บุคคล โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มี
รูปแบบชัดเจนและมีการก าหนดเส้นทางเดินของ
ต าแหน่งงานของบุคลากรทุกกลุ่ม บุคลากร
ส าม า รถศึ ก ษ า คู่ มื อ แล ะแ นวป ฏิ บั ติ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการได้จากหน้า
เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร (มส. 5.1-6-9) 
         5. จัดท าช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาตนเองทั้งทางวิชาชีพ
และวิชาการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ
แจ้งเวียน สื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์คณะ Line 
คณะ เป็นต้น 

6. มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการท าผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับระบบและกลไก เพื่ อ ให้การ
ด าเนินงาน เป็นไปตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2565 มีดังนี ้

1.  มีปฏิทินแผนงานเพื่อติดตามการพัฒนา 
ตนเองของบุคลากร เพ่ือติดตามอย่างต่อเนื่อง
ประกอบด้วย การศึกษาต่อ การท าผลงานทาง
วิชาการ การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน โดย
ระบุไว้ในรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ในตัวชี้วัดที่ 4.1 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตัวบ่งช้ีที่ 4.1.3 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ทุก
หลักสูตร 
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       2. มีผู้รับผิดชอบในการก ากับตัวชี้วัดใน 
แผนงานการด าเนินงานของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ได้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่รับผิดชอบใน
การจัดท าองค์ประกอบที่  4 รายงานการ
ประเมินตนเองทุกหลักสูตร 
      3. มีการจัดท าแบบติดตามการพัฒนา
ตนเองเป็นรายบุคคล เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
ในการพัฒนาตนเอง และการน าไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอน โดยระบุไว้ในรายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 
4 อาจารย์ ในตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่  4.1.3 ระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ทุกหลักสูตร 
       4.  มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนาตนเองต่อมหาวิทยาลัย 2 
ครั้งต่อปี ระยะที่ 1 ตุลาคม-มีนาคม ระยะที่ 2 
เมษายน-กันยายนในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ราชการ (E-PAR เว็บไซต์  https://e-
par.kpru.ac.th/e-par/index.php?nu=0001)  
       5. มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์การต่อ
สัญญาจ้างส าหรับอาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิขั้น
ต่ าในระดับปริญญาโท และเกณฑ์การต่อสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละช่วงระยะ เช่น 
การต่อสัญญาเพ่ือเข้าสู่ระยะที่ 2 ได้ จะต้องมี
การจัดท าเอกสารประกอบการสอน การเข้าสู่
ระยะที่ 3 ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ และมีผลการ
ทดสอบภาษา อังกฤษในระดับที่ น่ าพอใจ       
(มส.5.1-6-10) 
 
ส าหรับการติดตามและประเมินผลความส าเร็จ
ของการด าเนินงานแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. 2561 คณะฯ ได้มอบหมายให้
โปรแกรมวิชาก ากับ ติดตาม แผนการบริหารและ
พัฒนาบุ คลากร ในการ พัฒนาตนเอง ของ
คณาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ระบุไว้ 
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ส าหรั บแผนพัฒนาบุ คลากร  ได้ ท า กา ร
ประเมินผลความส าเร็จของแผนงานดังกล่าว  
ดังนี้   
      คณะฯ จัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จ 
ของแผนการบริ หารและพัฒนาบุ คล ากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน(ตุลาคม 
60-มิถุนายน 61) มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 23 ตัว  บรรลุ
เป้าหมาย จ านวน 21 ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 
2 ตัว  ได้แก่  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  และร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  คิดเป็น   
ร้อยละความส าเร็จเท่ากับ 91.30  
 

 7 ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและ พัฒนาการของ
คณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย 
การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยมีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสอดรับ
กับมหาวิทยาลัย และองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พภ า ย ใ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะฯ ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึ กษาตามนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
แผนงานการประกันคุณภาพ รวมทั้งระเบียบ
วิธีการ ขั้นตอน ระบบพัฒนาคุณภาพระบบการ
ควบคุม  ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย (มส. 5.1-7-1) 

2. คณะฯ ด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA ในการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยเริ่ม
จากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและการ
ปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้การด าเนินงานตาม

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

มส. 5.1-7-2 คู่มือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

มส. 5.1-7-3 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที่  
017/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา



134 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ภารกิจบรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีกลไก ดังนี้ 

 2.1 คณะฯ ด าเนินงานตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (มส. 5.1-7-2) 

 2.2  คณะฯ มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือท า
หน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน และติดตามผล
การด าเนินงานตามกรอบการประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีการศึกษา 2560 ทั้งในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
(มส.5.1-7-3) 

2.3 คณะฯ มีแผนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ คณะมนุษยศาสตร์    
และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560        
(มส. 5.1-7-4) 

2.4 คณะฯ จัดสรรงบประมาณตาม
โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานประกัน
คุณภาพการศึกษาต่อเนื่องทุกปี เพ่ือสนับสนุน
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และจัด
กิจกรรมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยน   
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีงบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ จ านวน 50,000 
บาท และงบประมาณการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จ านวน 
50,000 บาท เพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของหลักสูตรในคณะ จ านวน 
10 หลักสูตร (มส. 5.1-7-5 , มส. 5.1-7-6) 

2.5 คณะฯ จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะฯ ให้กับอาจารย์ ดังนี้  

2.5.1 ประชุมคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2560 และ ค าสั่งเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 060/2560 ลง
วันที่ 27 ตุลาคม  2560 

มส. 5.1-7-4 แผนการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560  

มส. 5.1-7-5 แผนปฏิบัติการ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ระดับคณะ  

มส. 5.1-7-6  แผนปฏิบัติการ
การใช้จ่ายงบประมาณ   
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ระดับหลักสูตร  

มส. 5.1-7-7  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร  

มส. 5.1-7-8  เอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรม
สร้างเสริมความเข้าใจ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง  
ระดับหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2560 

มส. 5.1-7-9 หนังสือเชิญเข้า
ร่วมกิจกรรม อบรม  เพื่อ
พัฒนาตนเองในงาน
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จ านวน 4 ครั้ง เพ่ือติดก ากับ และติดตามการ
ด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและ
เตรียมความพร้อมการจัดท า มคอ.7 หรือรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสู ตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (มส.5.1-7-7) 

2.5.2 กจิกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานตามองค์ประกอบ การประกัน
คุณภาพการศึกษา ของหลักสูตร และคณะ     
วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560  

2.5.3 กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง  ระดับหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา2560 (มส.5.1-7-8) 

2.5.4 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ
มนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  ประจ าปี
การศึ กษา 2560 พร้ อมลงข้ อมู ล ในระบบ    
Cheqa 3D Online System เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก าร
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่  9 
กรกฎาคม 2559 

น อก จ า ก นี้ ค ณ ะ ฯ  ยั ง ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
คณาจารย์ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองในงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
(มส. 5.1-7-9) 
           1 )  จั ดบุ คล ากร เข้ า ร่ ว มกิ จ ก ร รม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร โดยส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม และวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2560 
            2) จัดบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation 
and Gap Analysis จัดโดยส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 
           3 )  จั ดบุ คลากร เข้ า ร่ ว ม โคร งการ
ฝึกอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสู ตร 
(ส าหรับผู้ ไม่มีประสบการณ์ )  วิทยากรโดย      

ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

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

มส. 5.1-7-11 ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบ
และกลไกในการก ากับ
การด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 1  
มิถุนายน พ.ศ.2560 

มส. 5.1-7-12  บันทึกเชิญ
ประชุม และบันทึกแจ้ง
การเตรียมความพร้อม
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร  

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

มส. 5.1-7-14 รายงานการ
ควบคุมภายใน และผล
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะฯ 
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ผศ.ดร.จินดา  งามสุทธิ จัดโดยส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม  
2560  

2.6 คณะมีการควบคุมคุณภาพ และ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยด าเนินการดังนี้  

  2.6.1 การควบคุมคุณภาพระดับ
คณะ ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย   
เ รื่ อ ง ระบบการประกั นคุณภาพหลั กสู ต ร        
และคณะ (มส. 5.1-7-10)  

  2.6.2 ส าหรับระดับหลักสูตร คณะ
ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร 
ตามขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ของประกาศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบ
และกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน   
คุณภาพหลักสูตร ฉบับประกาศ ณ วันที่  1  
มิถุนายน พ.ศ.2560  (มส.5.1-7-11) และมีการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดในตัวบ่งชี้ 
5.2 

   2 . 6 . 3  ค ณ ะ มี ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าในด าเนินการตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร การจัดท า
รายงานการประเมินตนเองจากผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ระดับคณะ และระดับโปรแกรมวิชา ทั้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรและวาจา รวมทั้งแจ้งแนวทาง
การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (มส.5.1-7-12) 

  2.6.4 นอกจากการควบคุมคุณภาพ
และตรวจสอบคุณภาพของระบบประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาแล้ว คณะฯยังได้
ใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในระบบการบริหารงาน
อ่ืนๆ เช่น  

1) การปฏิบัติราชการตาม
แผนงาน/โครงการต่างๆ โดยคณะฯ ได้สรุป
รายงานประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

มส. 5.1-7-15 ผลการ
ประเมินการสอนคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2560 

มส. 5.1-7-16 รายงานผล
การด าเนินงาน เพ่ือรับ
การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของ
ผู้บริหาร คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ  ประจ าปี
งบประมาณ 2560   

มส. 5.1-7-17 ค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่
020/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าและ
สังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
และหลักฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2560 เพ่ือ
บันทึกข้อมูลในระบบ 
CHE QA Online ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2561 

มส. 5.1-7-18 บันทึก
ข้อความคณะ เรื่อง   
การมอบหมายงานตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

มส. 5.1-7-19 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

และ 12 เดือน เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง
ในปีงบประมาณต่อไป (มส. 5.1-7-13) 

2) คณะฯ ได้ด าเนินการตาม
ระบบกลไกการตรวจสอบภายใน ตามข้อบังคับ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรับการ
ตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ 
ไ ด้ เ ข้ า ต ร ว จส อบ กา รปฏิ บั ติ ง า น ใ น ร อบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันอังคารที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 ประกอบด้วย ผศ.อมรา  
ครองแก้ว, ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล, ดร.สุภาพร 
พงศ์ภิญโญโอภาส และ โดยมีผู้บริหารของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล  
โดยผลการสอบทานพบว่า คณะมีการปฏิบัติใน
เรื่องการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ที่ เหมาะสมโดยมีข้ อตรวจพบ และ
คณะกรรมการมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม (มส. 5.1-7-14) 

3) ในด้านการเรียนการสอน 
นักศึกษาได้ท าการประเมินการสอนของอาจารย์
ประจ าและอาจารย์พิเศษในทุกรายวิชา ทั้งภาค
ปกติ และภาค กศ .บป. และคณะแจ้งผลการ
ประเมินต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน ในปีการศึกษา
ต่อไป (มส. 5.1-7-15) 

4) คณะฯ รับติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของคณะ โดยคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งคณะฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบได้น า
ข้อเสนอแนะไปวางแผนการด าเนินการเพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  (มส. 5.1-7-16) 

2.7 คณะฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยในปีการศึกษา 2560 
แต่ละหลักสูตรมีก าหนดประเมินฯ ดังนี้ 

 

ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะ
มนุษย์ฯ ประจ าปี
การศึกษา 2559 
(ด าเนินงานในปี
การศึกษา 2560) 

มส. 5.1-7-20 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารคณะ ครั้งที ่
4/2560 วันศุกร์ที่ 18  
สิงหาคม พ.ศ. 2560   
และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
4/2560 วันพฤหัสบดีที่  
24 สิงหาคม  พ.ศ. 2560   

 มส. 5.1-7-21 เอกสารการ
ประชุม คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่ 
6/2560 วันอังคารที่ 15 
สิงหาคม2560 และ
เอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ 9/2560  
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 
2560 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ที่ หลักสูตร วัน เดือน ปี 
ที่รับตรวจ 

1 รป.ม. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2 ก.ค.61 
2 รป.บ.  31 พ.ค.61 
3 น.บ. 1 มิ.ย.61 
4 วท.บ. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 30 พ.ค.61 
5 ศป.บ. วิจิตรศิลป์ฯ 6 มิ.ย.61 
6 ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19 พ.ค.61 
7 ศศ.บ.  สาขาวิชาภาษาจนี 1 มิ.ย.61 
8 ศศ.บ.  สาขาวิชาภาษาไทย 2 มิ.ย.61 
9 ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 5 มิ.ย.61 
10 ศศ.บ. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ 6 มิ.ย.61 
11 ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา 6 มิ.ย.61 

ส าหรับระดับคณะ รับตรวจประเมินใน
ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยก่อนที่จะ
รับตรวจประเมิน คณะฯ ได้มีการเตรียมความ
พร้อมดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 
กรกฎาคม 2560 เพ่ือชี้แจ้งและเตรียมความ
พร้อมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับคณะ  

2) คณะฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง และ
หลักฐาน ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือบันทึก
ข้อมูลในระบบ CHE QA Online (มส. 5.1-7-
17) 

และเมื่อรับตรวจประเมินฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
คณะฯ จะด าเนินการเผยแพร่รายงานการประเมิน
ตนเองและผลการประเมินตนเองของคณะเป็น
เอกสารรูปเล่มผ่านเว็บไซต์ต่อไป 

2.8 มีการน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินการดังนี้ 

1) คณะฯ ได้น าผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการ
คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 
2559 น าเสนอต่อผู้บริหารคณะ และประธาน
โปรแกรมวิ ช า  โ ดย ได้ มอบหมายง าน ให้
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ หรืองานที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

เกี่ยวข้องเ พ่ือปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ เพ่ือจัดท าแผนการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
(มส .5 .1 -7 -19)     น า เสนอต่อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (มส. 5.1-7-20) 

2) มหาวิทยาลัยน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
ซึ่งตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 วันอังคารที่ 15 
สิ ง ห า ค ม   2560 แ ล ะ น า เ ส น อ ต่ อ ส ภ า
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2560วัน
ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2560 (มส. 5.1-7-22) 

3) น าผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ มาทบทวนในการปฏิบัติงาน
ของคณะ โดยผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ได้
ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้
บรรลุผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ซึ่งได้น าผลการประเมินคุณภาพฯ ทั้งระดับ
โปรแกรมวิชา ระดับคณะ และมหาวิทยาลัยที่
เป็นจุดอ่อน มาหาแนวทางพัฒนา และทบทวน
แผนโดยมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนมีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนทุกตัว
บ่งชี้ (มส.5.1-7-23) ทั้งนี้ จากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน สกอ. ประจ าปีการศึกษา 2559 
พบว่า  มีตัวบ่งชี้ 4 ตัว  ที่มีผลการประเมินที่อยู่
ในระดับที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ดังนี้ 

- ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม ได้ คะแนน 2.96 
คะแนน 

- ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าที่
คุณวุฒิปริญญาเอก ได้คะแนน 2.19 คะแนน  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

- ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ได้คะแนน 1.36
คะแนน   

- ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า    
ได้คะแนน 4.00 คะแนน 

 โดยมติที่ประชุม คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ และพิจารณาตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน   
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เช่นในกรณีตัวบ่งชี้  1.3 
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ได้
คะแนน  1.36 คะแนน  โดยมีมติให้น าไปไว้ในแผน
ของการบริหารความเสี่ยง และด าเนินการตามแผน
เพ่ือให้ตัวบ่งชี้บรรลุเป้าหมายต่อไป ซึ่งคณะได้
ตระหนักถึงความส าคัญและหามาตรการและ
แนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยได้น าตัวบ่งชี้ดังกล่าว
ไปจัดท าเป็นประเด็นความเสี่ยง และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ 2561     เพ่ือ
ขจัดความเสี่ยงดังกล่าว  ทั้งนี้  คณะได้เสนอ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 (ด าเนินงานในปีการศึกษา 
2560) รอบ 9 และ 12 เดือน ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะครั้ งที่  4/2561      
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (มส.5.1-7-22) 

 

 
 
 
 
มส. 5.1-7-22 เอกสาร

ประกอบการประชุมและ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 4 / 
2561 วันที่ 6 กรกฎาคม 
2561 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแล
ตัวบ่งชี้ :    

ผศ.สุชิน  รอดก าเหนิด 
อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 
อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม 

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การด าเนินงาน: 

อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ 
อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม 
อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ 
นายตั้ม  ค าพ่วง 
นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง 
นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม 

โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3000, 3001 โทรศัพท์ : 055-706555 ต่อ 3010 
E-mail : phatchanapha@gmail.com E-mail : takapornsuk@gmail.com  

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

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกใน
การก ากับการ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตาม
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้ เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ดังนี้ 

1. มีระบบการก ากับ โดยจัดท าเป็น
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรื่ อง ระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.2560 
(มส.5.2-1-1) เพ่ือให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตรของทุกหลักสูตรเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยสาระส าคัญของระบบ   
มีดังนี้ 

1.1) มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร  ตามค าสั่งคณะฯ ที่ 018 / 2560  
สั่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560  
(มส.5.2-1-2) 

1.2) ก าหนดให้ทุกหลักสูตรด าเนินการ
ตามประกาศระบบและกลไกฯ โดยก าหนด
ประเด็นการประชุมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ทั้งก่อน
เปิดภาคเรียน  ระหว่างภาคเรียน  เมื่อสิ้นภาค
เรี ยน โดยคณะมี การก ากั บติ ดตามการ
ด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการก ากับฯ 
แต่ละครั้ง (มส.5.2-1-3) 

มส.5.2-1-1 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบและ
กลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.
2559 

มส.5.2-1-2  ค าสั่งคณะฯ ที่ 018 / 
2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร สั่ง ณ วันที่ 3 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 

มส.5.2-1-3  ประเด็นการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกับ
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

มส.5.2-1-4 เอกสารประกอบการ
ประชุมในแต่ละครั้ง (4 ครั้ง) 

มส.5.2-1-5 บันทึกข้อความให้ทุก
หลักสูตร ทบทวนและยืนยัน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 

มส.5.2-1-6 ปฏิทินการด าเนินงานจัดท า 
มคอ.3–7 ประจ าปีการศึกษา 2560 

มส.5.2-1-7 เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการก ากับฯ ครั้ง
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ก าหนดให้
ทุกหลักสูตรจัดท าแบบสรุปคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยการประเมินตนเอง  และ
คณะกรรมการก ากับฯ รวบรวมข้อมูลของทุก
หลักสูตร น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณา 

1.4 คณะฯ แจ้งข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะให้หลักสูตรทราบ
เ พ่ือวางแผนและด า เนินการแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

1.5 เมื่อสิ้นปีการศึกษาให้หลักสูตรจัด
ประชุมเ พ่ือทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาในการบริหาร
หลักสูตรตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

1.6 ห ลั ก สู ต ร รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

1.7 คณะกรรมการการก ากับการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  น ารายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแต่
ละหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแจ้ง
ให้หลั กสู ตรทราบและด า เนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 

2.  มีกลไกการก ากับเพ่ือให้หลักสูตรได้
ด า เนินการให้ เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร  อย่างต่อเนื่อง ตลอด
ทั้งปีการศึกษา ดังนี้ 

2.1 มีการประชุมคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 
2560 มีการประชุมจ านวน 4 ครั้ง ได้แก่  
(มส.5.2-1-4) 

ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ.2560 

มส.5.2-1-8 เอกสารน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 

มส.5.2-1-9 เอกสารน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
4/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 

มส.5.2-1-10  เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง  
ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 

มส.5.2-1-11 เอกสารประกอบการ
ประชุมของกิจกรรม/โครงการแต่
ละครั้ง 

มส.5.2-1-12 โครงการสนับสนุน
งบประมาณในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561/สรุป
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรับ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2559 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

1) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 

2) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 

3) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27  
มีนาคม พ.ศ.2561 

4) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ.2561 

2.2 จัดท าบันทึกข้อความให้ทุก
หลักสูตร ทบทวนและยืนยันอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (มส.5.2-1-5) โดยก ากับให้มีการ
จัดท าแบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (สมอ.08)  

2.3 จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน
จัดท า มคอ.3–7 (มส.5.2-1-6) แจ้งในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และที่
ประชุมอาจารย์ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
รวมถึงปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่หน้าห้อง
โปรแกรมวิชา  

2.4 ติดตามให้ทุกหลักสูตรรายงาน
ผลการด าเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 เรื่อง
การก ากับมาตรฐานหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 เพ่ือเป็นการเตรียมการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการระดับ
ห ลั ก สู ต ร  ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ.  2558      
โดยแจ้งให้ทุกหลักสูตรด าเนินการในการ
ประชุมคณะกรรมการก ากับฯ ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (มส.5.2-1-7)  

2.5  คณะฯ  ไ ด้ น า เ สนอผ ล ก า ร
ประเมินองค์ประกอบที่  1 เพ่ือการก ากับ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 ต่อ 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ (มส.5.2-1-8) 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 
สิ ง ห า ค ม  พ . ศ . 2 5 60 แ ล ะ น า เ ส น อ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2560 (มส.5.2-1-9) 

2.6 มอบหมายให้หลักสูตรที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร จากผลการประเมินของปีการศึกษา 
2559 รั บผิ ดชอบการน า เสนอผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ โดยก าหนดให้มีการ
น าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรม
สร้างเสริมความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง  ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2560 เมื่อวันที่  23 เมษายน พ.ศ.2561    
โ ดยมี  ผศ .ดร .ปรี ย านุ ช   พรหมภาสิต         
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการ
วิชาการ และผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
มาเป็นวิทยากรในค าแนะน าและข้อเสนอใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (มส.5.2-1-10) 

2.7 จัดประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 
(มส.5.2-1-11) 

1) การประชุมคณะกรรมการ
ก ากับฯ จ านวน 4 ครั้ง 

2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลั ก สู ต ร  โ ดยส า นั กป ร ะกั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม และวันที่15
พฤศจิกายน 2560 

3) จัดบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
อบรม เชิงปฏิบัติก า ร  เ รื ่อ ง  AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis     
จัดโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา    
เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 
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4) จัดบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตร 
(ส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) วิทยากรโดย 
ผศ.ดร.จินดา  งามสุทธิ จัดโดยส านักประกัน
คุณภาพการศึ กษา   เ มื่ อ วั นที่  2 4 - 26 
พฤษภาคม  2560   

5)  ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

2.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้
หลักสูตรละ 5,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้ใช้
จ่ ายในการบริหารงานประกันคุณภาพ
หลักสู ตร  และมหาวิทยาลั ยสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรับตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  
(มส.5.2-1-12) 

 2 มีคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และ
รายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

คณะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด า เนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร  ตามค าสั่งคณะฯ ที่ 018 / 2560 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร สั่ง ณ 
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยท าหน้าที่
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งก ากับให้ทุก
หลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร (มส.5.2-2-1)   

คณะกรรมการฯ ได้มีการก ากับติดตาม 
โดยมีบันทึกข้อความตามแบบฟอร์มให้
หลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร  และรายงานผลการก ากับติดตาม
ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษาอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

 
 

มส.5.2-2-1  ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ที่  018 / 2560  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร สั่ง ณ วันที่ 3 
กรกฎาคม พ.ศ.2560 

มส.5.2-2-2  ประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรื่อง ระบบและกลไกในการก ากับ
การด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 1  
มิถุนายน พ.ศ.2560 

มส.5.2-2-3  เอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 
21  กรกฎาคม พ.ศ.2560 

มส.5.2-2-4  เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมการก ากับ ติดตามการ
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ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560  
      1. คณะไดจ้ัดท าประกาศคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง ระบบและกลไกในการ
ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ฉบับประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
       2. รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้ งที่  3/2560  เมื่อวันที่  21  
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (มส.5.2-2-3)  
     3. น าเสนอร่างแผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร 
เพ่ือด าเนินการในปีการศึกษา 2560 ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่  
7/2559 เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
(มส.5.2-2-3) 
     4. กิจ ก ร รมกา รก า กับ ติด ต ามกา ร
ด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของหลักสูตร และคณะ 
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 6 
ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น.           
ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์     
และสังคมศาสตร์  
       5. น าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ผลการ
ประ เมินองค์ป ระกอบที่  1  การก า กั บ
มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  ต่อ 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ (มส.5.2-1-8) 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 18 
สิ ง ห า ค ม  พ . ศ . 2 5 6 0  แ ล ะ น า เ ส น อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2560  (มส.5.2-2-4) 

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2560 
1. ร าย ง านผลกา รติ ด ต ามผลก า ร

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

ด าเนินงานตามองค์ประกอบ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของ
หลักสูตร และคณะ ภาคการศึกษาที่ 
1/2560 ในวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 

มส.5.2-2-5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
พ.ศ.2560 และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 

มส.5.2-2-6  เอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม พ.ศ.2560  

มส.5.2-2-6  เอกสารประกอบการประชุม
และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที ่ 
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
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2560 ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มส.5.2-2-6) 

2. รายงานผลการประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 และผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
(ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจ าแนกตาม
องค์ประกอบ) ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 (มส.5.2-2-7)   

 3 มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คณะฯ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด า เนินงานของหลักสูตรให้ เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
โดยในปี การศึ กษา 2560  มี โครงการ/
งบประมาณ ที่สนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  ดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  

 1.1. คณะก ากับติดตามให้มีการจัดท า
บันทึกข้อความให้ทุกหลักสูตร ทบทวนและ
ยืนยันอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยก ากับให้
มีการจัดท าแบบขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (สมอ.08) ในกรณีหลักสูตร
ใดยั ง ข าดแคลน ได้ ด า เ นิ นการ ให้ ท า ง
มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารย์     
โดยในปีการศึกษา 2560 มีการรับอาจารย์
ใหม่และเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ า น ว น  2 ไ ด้ แ ก่  ห ลั ก สู ต ร ภ า ษ า จี น           
และหลั กสู ตรบรรณารั กษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ (มส.5.2-3-1) 

2. บัณฑิต  
2.1  คณะฯ ร่วมกับหลักสูตรจัดท าแบบ

ส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

มส.5.2-3-1 บันทึกข้อความให้ทุกหลักสูตร 
ทบทวนและยืนยันอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560
สรุปอัตราก าลั งที่ ได้ รับเพ่ิมในปี
การศึกษา 2559 

มส.5.2-3-2  ประกาศรับสมัครอาจารย์
ในปีกาศึกษา 2560 และบันทึกจ้าง
อาจารย์ใหม่ 

 มส.5.2-3-3  ตัวอย่างแบบประเมิน
ออนไลน์ และเว็บไซต์ในการกรอก
ข้อมูลการส ารวจ 

https://huso.kpru.ac.th/main/? 
มส.5.2-3-4 แผนงานปฏิบัติงาน/

โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

 
 
 

https://huso.kpru.ac.th/main/
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือจัดส่ง
ข้อมูลให้กับหลักสูตร 

2.2  คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
นักศึกษาของคณะ  

3.   นักศึกษา  คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
กลางส าหรับการพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ และยังจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ
เ พ่ือให้ ทุ กหลั กสู ตรจั ดกิ จ ก ร รม พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2560 
คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ    
บัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตของคณะ 
(ข้อมูลเพ่ิมเติมจากองค์ประกอบที่ 1.6)  
ดังนี้ 

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

ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ จ านวน 300,000 บาท  

โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหนง่
ทางวิชาการ 

20,000 บาท 

โครงการทุนอุดหนุนบุคลากรผลิต 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
และผลงานวิชาการอื่น 

100,000 บาท 

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

50,000 บาท 

พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
งานวิจัยและการจัดการความรู้ด้านวิจัย 

20,000 บาท 

 
5.   หลักสูตร การเรียนการสอน และการ

ประเมิน  คณะฯ มีโครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ เช่น 

5.1  โครงการบริหารงานวิชาการและ
พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการ
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จัดการเรียนรู้และการเรียนการสอน 94,000 
บาท โดยมีกิจกรรม               
                5.1.1 ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
คณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน 
               5.1.2 กิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน 
               5.1.3 การผลิตสื่อนวัตกรรม เอกสาร 
ต ารา ประกอบการเรียนการสอน  
          5.2 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ส า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 
30,000 บาท 

5.1.1  พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
ภาษาอังกฤษสู่ความโดดเด่นและเป็นเลิศ 
จ านวน 8,0000 บาท 

6.   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   คณะฯ จัด
งบประมาณในโครงการบริหารจัดการการศึกษา
เพ่ือจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ จ านวน 233,200 บาท นอกจากนี้ ยังจัด
ให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง  
ห้องสมุดคณะ และห้องปฏิบัติการทางภาษา 
จ านวน 30 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้
ให้ทั้งกับอาจารย์และนักศึกษา 

นอกจากนี้  คณะฯ ยั งมี งบประมาณ
สนับสนุนส าหรับการบริหารงานประกัน
คุณภาพทั้งระดับคณะ และระดับหลักสูตร  
จ านวน 2 โครงการ (มส.5.2-3-3)  ได้แก ่

1) โครงการพัฒนาระบบและกลไกงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ จ านวน 
50,000 บาท 

2) โครงการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรละ 5,000 
บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท 

 4 มีการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
ตามก าหนดเวลาทุก

ในปีการศึกษา 2560 คณะก าหนดให้ทุก
หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรในระดับปริญญา

มส.5.2-4-1 บันทึกข้อความคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อง  
การเตรียมความพร้อมการตรวจ
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หลักสูตร และ
รายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา 

ตรี ได้รับการประเมินในระหว่างวันที่ 15 
พฤษภาคม –13 มิถุนายน พ.ศ.2561และ
ระดับบัณฑิตศึกษาภายใน วันที่ 2 กรกฎาคม 
ทั้งนี้ให้เป็นไป ตามแนวทางการเตรียมความ
พร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (มส.5.2-4-1)  โดย
รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา  ในการประชุมครั้ งที่  
4/2561  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
(มส.5.2-4-3) 

 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร  ลงวันที่ 17 
เมษายน 2561  และก าหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา  2560 
ระดับหลักสูตร 

มส.5.2-4-3  เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที ่4/2561  เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม พ.ศ.2561 

 5 น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากกรรมการ
ประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง   

จากการรายงานผลติดตามการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเ พ่ือพิจารณาในแต่ละภาค
การศึกษานั้น คณะได้น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 

1) จากการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ในการประชุมครั้งที่ 
3/2560 เมื่อวันที ่21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นั้น 
(มส.5.2-5-1) คณะกรรมการประจ าคณะ ให้
ข้อเสนอแนะ จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่   

1.1) ให้คณะเร่ งด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์ในเรื่องของคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ  

การปฏิบัติ  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 คณะจัดให้มี โครงการ พัฒนา
คณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
20,000 บาท   (มส .5.2 -5 -2)   โดยในปี
การศึกษา 2560 มีผู้ได้รับการก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 2 
คน ได้แก่ ผศ.ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์ 
และ ผศ.ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต โดยอยู่
ระหว่างการพิจารณาเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง

มส.5.2-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่           
3/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
พ.ศ.2560 

มส.5.2-5-2 โครงการพัฒนาคณาจารย์
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

มส.5.2-5-3 เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง  
ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 

มส.5.2-5-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561และสรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ 1 คน ได้แก่ 
รศ.ดร.ศรัณย์  วงศ์ ค าจั นทร์  ระดับรอง
ศาสตราจารย์ 1 คน ได้แก่ ผศ.ดร.ประดิษฐ์  
นารีรักษ์และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่6 คน 
ได้แก่ ดร.พิษณุ  บุณนิยม ดร.บุญญาบารมี  
สว่างวงศ์  ดร.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง  อ.ชาลิสา   
ศิริธรรมเกตุ  อ.โอกามา  จ่าแกะ  และอ.ศุภฤทธิ์  
ธาราทิพย์นารา 
              ในส่วนของการส่งเสริมคุณวุฒิ  
คณะ บุคลากรของคณะได้รับทุนศึกษาต่อ
ภายในปีการศึกษา 2560ได้แก่ อ.ประทับใจ 
ทัศนะแจ่มสุข และยังอยู่ในระหว่างศึกษาท า
ดุษฎีนิพนธ์ ทั้งนี้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
ภายในปี พ.ศ.2561-2563 ได้แก่ อ.โอกาม่า 
จ่าแกะ อ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ อ.ณัฐพล บ้านไร่ 
อ.กรรณิกา อุสสาสาร อ.ตรรกพร สุขเกษม  
อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์ อ.สุวภัทร หนุ่มค า    
อ.ปาริชาติ  สายจันดี  อ.อภิชาติ  บวบขม       
ผศ.สุชิน  รอดก าเหนิด และ อ.กิตติณัฏฐ์       
ศิริรัตน์  
          ส่วนบุคลากรที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อ
ภายนอกประเทศ ได้แก่ อ.ชุตินธร ฉิมสุข    
อ.มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์  

1.2) ให้คณะพิจารณาหลักสูตรที่
มีแนวปฏิบัติที่ ดี ในแต่ละตัวบ่ งชี้ เ พ่ือให้
ต้นแบบในการด าเนินงานส าหรับปีการศึกษา 
2560 ต่อไป 

การปฏิบัติ คณะฯโดยคณะกรรมการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ร่วมพิจารณาและมอบหมาย
หลักสูตร โดยแจ้งให้คณะกรรมการประจ า
คณะทราบในการประชุมครั้ งที่  2/2561     
และจัดให้มีกิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจ      
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง  ระดับหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่  23 
เมษายน 2561 (มส.5.2-5-3)  
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ผลการด า เ นิ น ง าน  หลั กสู ตรมี
แนวทางในการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ โดยมีคะแนนผลการประเมินระดับ
หลักสูตรในภาพรวมของคณะสูงขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2559 จาก 2.96 คะแนน เป็น 
3.15 คะแนน 

ทั้ งนี้  จากจ านวน 11 หลักสูตรมี
หลักสูตรที่ มีคะแนนเพ่ิมมากขึ้นจ านวน        
8 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตร รป.ม.       (การ
ปกครองท้องถิ่น) 2.นิติศาสตร์             3.
วิจิตรศิลป์ฯ  4.การพัฒนาสังคม                5. 
ภูมิสารสนเทศ 6. ภาษาไทย 7.ภาษาจีน     8.
ภาษาอังกฤษ  

ส่วนหลักสูตรที่มีผลคะแนนน้อยลง
จ านวน 3 หลักสูตร  ได้แก่ 1.บรรณารักษ์ฯ 
2 . รั ฐประศาสนศาสตร์  3 . ดนตรีศึกษา                   
ทั้งนี้ไม่มีหลักสูตรใดที่การประเมินคุณภาพ
ต่ ากว่าระดับปานกลาง (มส.5.2-5-4) 

 6 มีผลการประเมิน
คุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่ 
1  การก ากับ
มาตรฐาน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
หลักสูตร ทั้งหมด 11 หลักสูตร ประกอบด้วย 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร 
ดังนี้ 

1) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

2) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
3) นิติศาสตรบัณฑิต 
4) วิทยาศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิ ช า       

ภูมสิารสนเทศ 
5) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
6) ศิ ลปศาสตรบั ณฑิ ต   สาขาวิ ชา

ภาษาอังกฤษ 
7) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
8) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

มส.5.2-6-1  แบบสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

มส.5.2-6-2  รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560 (รายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร : มคอ.7) ทั้ง 
11 หลักสูตร 
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9) ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม 

10) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

11) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
โดยทุ กหลั กสู ตรผ่ านการประ เมิ น

คุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร (มส.5.2-6-1 และ 
มส.5.2-6-2) 

 
การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจาก
กรรมการ 

บรรลุเป้าหมาย(,) 

  6 ข้อ 6 ข้อ   5 คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 
ผู้ก ากับดูแลตัว 
บ่งชี้ : 

อาจารย์พัจนภา 
       เพชรรัตน์  

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล / รายงานผล
การด าเนินงาน :  

อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ 
นายอิสราวัชร  เฟ่ืองอ่ิม 

โทรศัพท์ : 062–9356253 โทรศัพท์ : 091-8418939 
E-mail : phatchanapha@gmail.com E-mail : audisara44@gmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 1. คณะมปีระกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์เรื่อง ระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.2559 เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพของหลักสูตร 
           2. คณะจัดกิจกรรมสรา้งเสริมความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง  ระดับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

   

 

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



156 
 

 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

   

 

3.1) สรุปรายงานผลการประเมินภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 (จ าแนกรายตัวบ่งชี้)  
 
หน่วยงาน ผลการประเมินตนเอง 2560 ผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ หมายเหต ุ

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน   
องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต         
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ค่าเฉลี่ย 3.51 3.15 3.15 ค่าเฉลี่ย 3.51 3.15 3.15   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 18.00 

ร้อยละ 18.00      
(17 คน จาก อ.
ทั้งหมด 77.50 คน) 

2.74 ร้อยละ 18.00 

ร้อยละ 18.00      
(17 คน จาก อ.
ทั้งหมด 77.50 คน) 

2.74   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 18.00 

ร้อยละ 20.65 
(ผศ.10 คน, รศ.6 
คน) 16 คน ต่อ 
77.50 คน 

1.72 ร้อยละ 17.00 

ร้อยละ 20.65 
(ผศ.10 คน, รศ.6 
คน) 16 คน ต่อ 
77.50 คน 

1.72   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 10 ร้อยละ -2.12 4.00 ร้อยละ 10 ร้อยละ -2.12 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 3 ข้อ 3.00   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ  1 พอใช้ 3.60 พอใช้ 3.27   
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 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

   

 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย         

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

1. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 
60,000  บาท   

2. สาขามนุษย์ฯ 
25,000 บาท 

สาขาวิทย์ฯ 
113,528.57 บาท / 

คน สาขามนุษย์ 
25,082 / คน 

 

4.54 

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

บาท 

สาขาวิทย์ฯ 
113,528.57 บาท 
/ คน สาขามนษุย์ 

25,082 / คน 
 

5.00   

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

1. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
 (ร้อยละ 30) 
2. สาขาวิชา 
มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  
(ร้อยละ 10) 

สาขาวิทย์ฯ ร้อยละ
56.67 สาขามนุษย์ 

ร้อยละ 19.58 
 

3.66 

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 (ร้อยละ 30) 
2. สาขาวิชา 

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
(ร้อยละ 10) 

สาขาวิทย์ฯ ร้อยละ
56.67 สาขามนุษย์ 

ร้อยละ 19.58 
 

5.00   

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 2 ดี 4.40 ดีมาก 5.00   

องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ       

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00   

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 3   ดี 5.00   ดี 4.00   
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องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 7 ข้อ 5 ข้อ 4.00   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 ดีมาก 5.00 ดี 4.00   

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ      

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพของหลักสูตร 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00   

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ ดี  4.20 ดี 4.05   

 
 

ผลการประเมิน 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 

 1.51-2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้    
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2560  
 

องค์ประกอบ ผลการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

  จ านวนตัวบ่งชี ้ I P O คะแนนเฉลี่ย 0.00 -1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
            1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
            2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
            3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
            4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 3.16 3.50 3.15 3.27 ระดับพอใช้ 

2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

3 1  4.00  4.00 ระดับด ี

4 1  4.00  4.00 ระดับด ี

5 2  5.00  5.00 ระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2   

ผลการประเมิน   3.37 4.29 4.08 4.05 
ระดับดี 

    ระดับพอใช้ ระดับดี ระดับดี   

 



 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  

 

1. จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

 1.1 แสดงรายชื่ออาจารย์ ต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ที่ ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบตัิงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
หมาย
เหต ุ

1 นายสุวิทย ์ วงษ์บุญมาก 
 

12 เดือน 
 

บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

2 นางประพิมพร โกศิยะกุล 
 

12 เดือน 
 

บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

กศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

3 นางอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ 
12 เดือน 

 
บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

4 นางสาวมัลลิกา ทองเอม 
12 เดือน 

 
บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์)มหาวิทยาลยั
ราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

5 นางสาวนารถนร ี พอใจ 
12 เดือน 

 
บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) อาจารย ์

อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 

6 นางสาวกันยารัตน์   ทองแก้ว 7 เดือน 
บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์) 

อาจารย ์ อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 

 

7 นางสาวสุนิสา เหมือนพลอย 2 เดือน 
บรรณารกัษ -
ศาสตร์ฯ 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์) 

อาจารย ์ อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 

 

8 นายสุชิน รอดก าเหนิด 
 

12 เดือน 
 

นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ 
 

 

9 นายอภิชาต ิ บวบขม 
 

12 เดือน 
 

นิติศาสตร ์
น.ม.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

อาจารย ์
 

ข้าราชการ  

 

10 นางสาวจันทิมา ก้อนจันทร์เทศ 
12 เดือน 

 
นิติศาสตร ์

น.ม.(นิติศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

11 นางสาวพัจนภา เพชรรัตน์ 
12 เดือน 

 
นิติศาสตร ์

น.ม.(นิติศาสตร์)มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

12 
 
นางสาวปาริชาติ 
 

 
สายจันด ี
 

 
12 เดือน 

 

 
นิติศาสตร ์
 

น.ม.(นิติศาสตร์) 
 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 
อาจารย ์

 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

 

13 นางสาวนิฐิณี ทองแท้ 
 

12 เดือน 
 

นิติศาสตร ์
น.ม. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

14 นายศรัณย ์ จงรักษ์ 4 เดือน 9 ว นิติศาสตร ์
น.ม. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

15 นางปรียานุช พรหมภาสิต * 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

16 นายกลา้ณรงค์ สุทธิรอด * 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

 
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบตัิงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
หมาย
เหต ุ

17 นางสาวรัษฏากร วินิจกุล *  
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

18 นายบุญญาบารม ี สว่างวงศ์ * 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

 (รป.ด.) (รัฐประศาสนศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

19 นายพิษณ ุ บุญนิยม * 12 เดือน รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

 

 

20 
 
นางสาวชาลิสา 
 

 
ศิริธรรมเกตุ 
 

 
12 เดือน 

 

 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ 

 
อาจารย ์

 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

21 นายเสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์ *  
 

12 เดือน 
 

 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย  

 

22 นายศุภฤทธิ ์ ธาราทิพย์นรา 12 เดือน 
 
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

23 นางสาวตรรกพร สุขเกษม 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

24 นายวุฒวิัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 
 

6 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

25 นางสาวอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

26 นางสาวสุวภัทร หนุ่มค า 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 

27 นางสาววาสนา อาจสาลกิรณ์ 
 

12 เดือน 
 

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

28 นายวิทยา คามุณ ี* 
 

12 เดือน 
 

การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ด.(พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์ ข้าราชการ  

29 นางสาวโอกามา จ่าแกะ 
12 เดือน 

 
การพัฒนา
สังคม 

พช.ม.(การพัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

30 นางธวชิน ี ลาลิน 
 

12 เดือน 
 

การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

31 นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร 12 เดือน การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

32 นายสุรศักดิ ์ บุญเทียน * 
12 เดือน 

 
การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
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รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  

 

ที่ ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบตัิงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
หมาย
เหต ุ

33 นางสาวอสิสราพร กล่อมกล่ านุ่ม 
 

12 เดือน 
 

การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

 

34 นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ 
12 เดือน 

 
การพัฒนา
สังคม 

ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) 
อาจารย ์

อาจารย์ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

35 นางสาวสุนทรี ดวงทิพย ์* 
12 เดือน 

 
ภาษาไทย 

ค.ด. (อุดมศึกษา)จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

36 นางเยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 
12 เดือน 

 
ภาษาไทย 

ศศ.ม.(ภาษาไทย)มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

37 นางสาววยิุดา ทิพย์วิเศษ 12 เดือน ภาษาไทย 
ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

38 นายณัฐพล บ้านไร ่
 

12 เดือน 
 

ภาษาไทย 

ศศ.ม.(ภาษาสันสกฤต)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศษ.ม.(จิตวิทยาครูการศึกษา
พิเศษ)มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

39 นางสาวประภัสสรา ห่อทอง 
12 เดือน 

 
ภาษาไทย 

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

40 นางสาวสุทธีรา ค าบุญเรือง 
12 เดือน 

 
ภาษาไทย 

ศศ.ม.ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

41 นางสาวจิราพร 
 
ภูวรัตนาวิวธิ 
 

12 เดือน ภาษาไทย 
ศศ.ม.ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

42 นายกมลวัฒน ์ ภูวิชิต * 
 

12 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 

 (Docteral of  philosophy : 
Applied  Linguistics)  
ดุษฏีบัณฑิต 
Southampton  University 

อาจารย ์ ข้าราชการ  

43 นายประดิษฐ ์ นารีรักษ์ * 
 

12 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 
Ph.D. (English comparative 
literature) Madras 
University, India 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

 

44 นางสาวนิศากร ประคองชาติ* 
 

12 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

45 นางสาววิชุรา วินัยธรรม* 
 

12 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ด.(ภาษาอังกฤษศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

อาจารย ์ ข้าราชการ  

46 นางสาวประทับใจ ทัศนแจ่มสุข 
 

12 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 

47 
 
นางสาวนันทนัช 
 

 
ตนบุญ 
 

 
12 เดือน 

 

 
ภาษาอังกฤษ 
 

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
อาจารย ์

 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
 

48 นายประสิทธิ ์ สิทธิดา 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

49 นางสาวชุติมา สังวรินทะ 
 

12 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 
ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร
มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) 
Bangor  University 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบตัิงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
หมาย
เหต ุ

50 นางอิฏฐารมณ์ 
มิตรสุวรรณ
สิงหรา 

 
12 เดือน 

 
ภาษาอังกฤษ 

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 

51 นายบุญญวัฒน ์ ศรีวังราช 
 

12 เดือน 
 

ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 

52 นางสาวสุธาสินี ขุนทองนุ่ม 12 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 

53 นางวาลินา สังวรินทะ 12 เดิอน ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) อาจารย ์ อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 

54 นายอานนท ์ คล้ายผา 12 เดือน ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) อาจารย ์ อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 

55 นางสาวอาชญัญา ศรีวรรธนศิลป์ 10 เดือน ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม) 

อาจารย ์ อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง  

56 Mr.Joel Grisell 7 เดือน ภาษาอังกฤษ B.Ed. (English and Drama) อาจารย ์ อาจารย์ประจ า 
ตามสัญญาจ้าง 

 

57 นายมัย ตะติยะ 
 
12 เดือน 

 
วิจิตรศิลป์ฯ 

กศ.บ.(ศิลปศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอง

ศาสตราจารย ์
ตามสัญญาจ้าง 

ข้าราชการ 
 

 

58 นายเชวงศักดิ ์ เขียวเขิน 
 

12 เดือน 
 

วิจิตรศิลป์ฯ 
คม.(การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

59 นางสาวสายพิณ เขียวมูล 
 

12 เดือน 
 

วิจิตรศิลป์ฯ 
ศป.บ.(นิเทศศิลป์)  
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 

อาจารย ์ ข้าราชการ  

60 นางสาววนัสนันท ์ นุชนารถ 
 

12 เดือน 
 

วิจิตรศิลป์ฯ 
ศป.ม.(ทัศนศิลป์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

61 นายวัชรัศน ์ ศรีวิริยะกิจ 
 

12 เดือน 
 

วิจิตรศิลป์ฯ 
ศศ.ม. (ศิลปกรรม) 
 มหาวิทยาลยับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

62 นายจิรพงศ์ ยืนยง 
 

12 เดือน 
 

วิจิตรศิลป์ฯ 
ศป.ม.(ศิลปะและการออกแบบ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย  

  

63 นางสาวชุตินธร ฉิมสุข 
 

12 เดือน 
 

ภาษาจีน 
MBA. (Chinese Program) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา  

64 นางสาวอภิญญา จอมพิจิตร * 
 

12 เดือน 
 

ภาษาจีน 

PH.D. (Linguistic and 
Applied Linguistics) 
M.Ed. (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 

อาจารย ์

 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

 

65 นางสาวมาลยัรัตน์ คณิตชยานันท์ 
 

12 เดือน 
 

ภาษาจีน 

บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) 
(หลักสูตรนานาชาติ)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ลาศึกษา
ต่อเตม็
เวลา 
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ประเภทบุคลากร 
หมาย
เหต ุ

66 นายบัญชา วัฒนาทัศนีย ์
 

12 เดือน 
 

ภาษาจีน 

M.A.(Master of Arts in 
Teaching Chinese as a 
Foreign Language) 
Central China Normal 
University 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

67 นายสุรสิทธิ ์ สันติสถิตพงษ์ 4 เดือน ภาษาจีน 

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

อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

68 นางสาวดุจรว ี กรรมถัน 8 เดือน 
ภาษาจีน M.A. (Management in 

Enterprise Management) 
อาจารย ์ อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

69 นางสาวนชาภา ไก่งาม 7 เดือน 
ภาษาจีน M.A. (Chinese Philology) 

คบ. (ภาษาจีน) 
อาจารย ์ อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

70 นางสาวปุณยนุช โพธ์อว่ม 3 เดือน 
 

ภาษาจีน ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
อาจารย ์ อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

71 นายวัลลภ ทองอ่อน 12 เดือน 
ภูมิสารสนเทศ 

 
วท.ม.(ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  

72 นายสุภาสพงษ ์ รู้ท านอง * 
 

12 เดือน 
 

 
ภูมิสารสนเทศ 

 

วท.ด.(เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุรนารี 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

73 นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ 
 

12 เดือน 
 

 
ภูมิสารสนเทศ 

 

วท.ม.(การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาจารย ์

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

74 นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ ์
 

5 เดือน 
 

 
ภูมิสารสนเทศ 

 

วท.ม.(ภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

75 นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ 
 

12 เดือน 
 

 
ภูมิสารสนเทศ 

 

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

76 นางสาวพัตรา ค าสีหา 12 เดือน ภูมิสารสนเทศ 
 

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

77 
 
นางสาวภาวีณ ี
 

 
ภูจริต 
 

10เดือน 
30ว 
 

 
ภูมิสารสนเทศ 

 

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

78 นายศรัณย ์ วงศ์ค าจันทร์ * 12 เดือน 
ปรัชญาและ

ศาสนา 
Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
U. of  Mysore India 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ  
 

79 นายจ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 
 

12 เดือน 
 

ปรัชญาและ
ศาสนา 

ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง  
 

80 นายกิตติณัฏฐ ์ ศิริรัตน์ 
 

2 เดือน 
 

ปรัชญาและ
ศาสนา 

ศน.ม. (ศาสนาและปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

81 นายชัชชัย พวกด ี
 

12 เดือน 
 

ดนตรีศกึษา 
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ 
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ที่ ชื่อ - สกุล 
จ านวน
เดือน 

ปฏิบตัิงาน 

โปรแกรม
วิชา วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ประเภทบุคลากร 
หมาย
เหต ุ

82 นายอัครพล ชูเชิด * 
 

12 เดือน 
 

ดนตรีศกึษา 
(Doctor of Philosophy, Ph.D 
in Music)  สาขาดนตรี 
มหาวิทยาลัยเดลี ประเทศอินเดีย 

อาจารย ์ ข้าราชการ 

 
 
 
 
 

83 นายกว ี ครองแก้ว 
 
12 เดือน 
 

ดนตรีศกึษา 
ค.ม.(บริหารการศึกษา)  
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

รอง
ศาสตราจารย ์

ข้าราชการ 

 
 
 
 

84 นายอนุลักษณ์ อาสาสู ้
 

12 เดือน 
 

ดนตรีศกึษา 
ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย  
 

85 นางสาวมุทิตา   นาคเมือง 12 เดือน ดนตรีศกึษา 
ริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (การ
แสดงดนตรี) มหาวิทยาลัยพายพั 

อาจารย ์
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

86 นายสุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา 12 เดือน ดนตรีศกึษา ดศ. ม. ดรุิยางคศาสตร ์ อาจารย ์
อาจารย์ประจ าตาม

สัญญาจ้าง 
 

รวม 
ตร ี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ. 

 
03.00 57.00 17.00 65.00 10.00 6.00 0.00 

คิดเป็นร้อยละ 3.87 73.55 21.94 83.87 12.90 7.74 0.00 

รวมทั้งหมด 77.50 

 

หมายเหตุ 1. ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนอาจารย์ทัง้หมด (นบัลาศึกษาต่อเต็มเวลา) จ านวน 77.50 คน  จาก 86 คน เหลือ 
77.50 คน เนื่องจากมีอาจารย์ทีม่ีอายุงานต่ ากว่า 6 เดือน   
มีอาจารย์ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา จ านวน 8 คน   

   2. * คืออาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 

หมายเหต ุ  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   
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1.2 จ านวนอาจารย์ (จ าแนกตามการปฏิบัติงาน) 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ประเภท 

นับจ านวนอาจารย์จริง นับตามการปฏิบัติงาน 

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8 8 
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 7 7 
3. สาขาวิชานิติศาสตร์ 7 7 
4. สาขาวิชาภาษาไทย 7 7 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 12 
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 6 6 
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 7 5 
8. สาขาวิชาภาษาจีน 8 5.5 
9.สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 7 7 
10. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 5 5 

11.สาขาวิชาดนตรีศึกษา 6 6 
-   กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 3 3 
-   กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร - - 

รวมทั้งสิ้น 86 77.50 

1.3 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ เต็มเวลา – บางเวลา ประจ าปีการศึกษา 2560 

  
สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 

  

ระดับการศึกษาต่อ  (คน)   
รวม 
  

ศึกษาต่อเต็มเวลา ศึกษาต่อบางเวลา 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ภาษาอังกฤษ   1    1 
2. รัฐประศาสนศาสตร์      3 3 
3. นิติศาสตร์      3 3 
4. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์         0 
5. การพัฒนาสังคม        0 
6. สารสนเทศภูมิศาสตร์       1 1 
7. ภาษาจีน   2     2 
8. ภาษาไทย   1    1 
9.สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     1   1 
10. ดนตรีศึกษา        0 
-   ปรัชญาและศาสนา      1  1 
-   นาฏศิลป์และการละคร         0 

รวม 0 4 1 8 13 
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1.4 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภทบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2560 

ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง สังกัด 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1. นางสุมาพร  จั่นศรี เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป  
ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

2. นางพรวิลัย  วัฒนศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

3. นายจิรพงษ์  เทียนแขก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

4. นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

5. นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  

ห้องสมุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6.นายตั้ม  ค าพ่วง 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  

 

ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

พนักงานราชการ 
1.นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป  
ส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง 
1. นายเมตตรัย  ตะติยะ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 

2. จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

โปรแกรมวิชา ระดับ จ านวน 
ภาคปกติ 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ป ี 284 
2. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ศศ.บ. 4 ปี 175 
3. สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ. 4 ป ี 130 
4. สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ. 4 ปี 274 
5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. 4 ปี 97 
6. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ศป.บ. 4 ปี 43 
7. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี 32 
8. สาขาวิชาภาษาจีน ศศ.บ. 4 ปี 89 
9.สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ วท.บ. 4 ป ี 66 
10.สาขาวิชาดนตรีศึกษา ค.บ. 5 ปี 179 

รวม  1,369 
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โปรแกรมวิชา ระดับ จ านวน 
ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รป.ม. 29 
2. สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ. 4 ป ี 62 
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ป ี 86 
4. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ศศ.บ. 4 ปี 1 

รวม  178 
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น   1,547 

ที่มา : ข้อมูล ณ เวบ็ไซด ์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2560  

 
 
3. งบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561 (จ าแนกตามหมวดรายจ่าย) 
 

ประเภท จ านวน : บาท 

- บ.กศ. 
- กศ.บป. 

      - งบประมาณแผ่นดิน 

 
2,139,600.00 
   214,440.00 
1,545,430.00 

 
งบประมาณจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น 1,763,430.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรการศึกษา - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณสร้างสรรค์สังคม 1,430,660.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม   652,380.00 

รวม 3,846,470.00 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 
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 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560      
              

0000 
 

 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ที่   ๐๑๗ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
………………………………………..  

 
เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ก าหนดแนวทาง ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวก
และแก้ปัญหาการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะและโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หัวหน้า 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ  ผู้ช่วย 
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วย 
 หัวหน้าส านักงานคณบดี   ผู้ช่วย 

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วย  
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ผู้ช่วย 
ประธานโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ   ผู้ช่วย  
ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร ผู้ช่วย 
หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา ผู้ช่วย  
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)   ผู้ช่วย 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง- 

และการวิจัยทางสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   ผู้ช่วย                                                                   
๒ /หัวหน้าศูนย์ฝึก….. 
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หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ช่วย 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วย 

 นายกสโมสรนักศึกษาฯ ผู้ช่วย 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เลขานุการ 
 นางขนิษฐา  ศิริรัตน์                                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายตั้ม  ค าพ่วง                                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ  

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
  ๒.๑ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงาน 

(P) ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C) รวมถึงการน าผลการ
ประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (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 และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความ
ร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ประกอบด้วย 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ หัวหน้า 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้ช่วย  
อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล     ผู้ช่วย  
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์    ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ     ผู้ช่วย 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง     ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงษ์  ยืนยง       ผู้ช่วย 
อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร      ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์      ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์      ผู้ช่วย 
อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์     ผู้ช่วย 
อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ     ผู้ช่วย 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา          ผู้ช่วย 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า               ผูช้่วย 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์     ผู้ช่วย 

 

 ๓/อาจารย์นันทนัช... 
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อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ       เลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก       ผู้ช่วยเลขานุการ  

  ๒.๑.๑.๒  ตัวบ่งชี้ สกอ.ที่ ๑.๕ และ ๑.๖ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์/
นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑, ๔ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่าย
และความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ประกอบด้วย 

รองศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี     ที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  หัวหน้า 
อาจารย์อภิชาติ  บวบขม      ผู้ช่วย  
อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ     ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง      ผู้ช่วย 
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ     ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุรสิทธิ์  สันติสถิตพงศ ์     ผู้ช่วย 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา      ผู้ช่วย 
อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต      ผู้ช่วย 
อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา     ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ     ผู้ช่วย 
อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช     ผู้ช่วย 
อาจารย์วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุธีรัชสิน  จันทร์แย้มธรา     ผู้ช่วย 
อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์     เลขานุการ 
อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง     ช่วยเลขานุการ 
นายตั้ม  ค าพ่วง       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒.๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้านคุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้
ที่ ๖, ๗ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ มาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัว
บ่งชี้ที่ ๑๙ 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ  ทองอ่อน    ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี     ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์    ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล     ผู้ช่วย 
อาจารย์อิฎฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา     ผู้ช่วย  

        ๔/อาจารย์ฤทธิรงค.์.... 
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อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง      ผู้ช่วย 
อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี     ผู้ช่วย 
อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ์     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง     ผู้ช่วย 
อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม     ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ       ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์      ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้     ผู้ช่วย 
อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม     ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  กล่อมกล่ านุ่ม     ผู้ช่วย 
อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ      เลขานุการ  
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ      ผู้ช่วยเลขานุการ  

๒.๑.๓ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๔ ด้านความสัมพันธ์กับชม
ชน/สังคม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓, ๑๔ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ 

อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต    ที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ    หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ   ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร. บุญญาบารมี  สว่างวงศ์    ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี     ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     ผู้ช่วย 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา      ผู้ช่วย 

อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต      ผู้ช่วย 
อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช     ผู้ช่วย    

อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์     ผู้ช่วย 
อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้     ผู้ช่วย  
อาจารย์นิฐิณี  ทองแท ้      ผู้ช่วย 
อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล    เลขานุการ    
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์      ผู้ช่วยเลขานุการ 

              ๕/๒.๑.องค์ประกอบที่๔….. 
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๒.๑.๔ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ สมศ.มาตรฐานด้าน ๔ ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕, ๑๖ และร่วมด าเนินการ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๗ ด้านมาตรการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ เครือข่ายและความร่วมมือ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี     ที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  หัวหน้า 
รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว     ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา   ผู้ช่วย 

 อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล     ผู้ช่วย 
 อาจารย์อภิชาติ  บวบขม      ผู้ช่วย 

อาจารย์สุรสิทธิ์  สันติสถิตพงศ์                   ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้     ผู้ช่วย 
อาจารย์พัตรา  ค าสีหา      ผู้ช่วย 
อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต      ผู้ช่วย 
อาจารย์วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ                                         ผู้ช่วย 
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ     เลขานุการ 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายตั้ม  ค าพ่วง       ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒.๑.๕ องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้านคุณภาพอาจารย์
ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๘  สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒   

 ๒.๑.๕.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน  และเอกลักษณ์ของคณะ  การวางแผนกลยุทธ์ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๖ ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์  ตัว
บ่งชี้ที่ ๑๗, ๑๘  

  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้าส านักงานคณบดี   หัวหน้า 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ  ทองอ่อน ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์ ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ ผู้ช่วย 
อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ ผู้ช่วย 
                                                               ๖/อาจารย์ธวชินี ….. 
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อาจารย์ธวชินี  ลาลิน                        ผูช้่วย                                                                                                                    
อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร              ผูช้่วย 
อาจารย์นิฐิณี  ทองแท ้     ผู้ช่วย 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ     เลขานุการ 
อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล    ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายตั้ม  ค าพ่วง      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๒ การบริหารการเงิน  ได้แก่    
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้าส านักงานคณบดี หัวหน้า               

อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ ผู้ช่วย 
   อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล ผู้ช่วย     

อาจารย์นารถนรี  พอใจ ผู้ช่วย 
นางสุมาพร  จั่นศรี เลขานุการ 

                                     นางพรวิลัย  วัฒนศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                
    
  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ การบริหารความเสี่ยง และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและ
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ได้แก่  

คณบดี ที่ปรึกษา 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้าส านักงานคณบดี  หัวหน้า 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ  ผู้ช่วย 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วย 

อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ    ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      เลขานุการ 
อาจารยชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๔ การบริหารงานด้านหลักธรรมาภิบาล และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ 
๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๙, ๑๐ 

 คณบดี หั ว ห น้ า
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้าส านักงานคณบดี   ผู้ช่วย 

นางพรวิลัย  วัฒนศิริ ผู้ช่วย 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก ผู้ช่วย                                                 

  นางขนิษฐา  ศิริรัตน์   ผู้ช่วย 
นายตั้ม  ค าพ่วง ผู้ช่วย 
นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม ผู้ช่วย 
นายเมตตรัย  ตะติยะ ผู้ช่วย 
นางสุมาพร  จั่นศรี                                                                เลขานุการ 

  
     ๗/เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๕ ….. 
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  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๕ การจัดการความรู้ ได้แก่   
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ   หัวหน้า 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  ผู้ช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต  ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์  ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ  ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง  ผู้ช่วย 
อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร   ผู้ช่วย 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม  ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ  เลขานุการ                                                          
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก                                                          ผูช้่วยเลขานุการ 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๖ การบริหารและพัฒนาบุคลากร และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๒ ด้าน
คุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตัวบ่งชี้ที่ ๕, ๘ และ สมศ.มาตรฐานด้านที่ ๓ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ 

คณบดี        หัวหน้า 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้ช่วย 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ    ผู้ช่วย  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยกิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม   ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วงศ์ค าจันทร์    ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ  ทองอ่อน     ผู้ช่วย 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์    ผู้ช่วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ    ผู้ช่วย 

อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต    ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์    ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์      ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน       ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ      ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง      ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ      ผู้ช่วย 

   อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร   ผู้ช่วย 
          
      ๘/อาจารย์ประภัสสรา….. 
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อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง      ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้      ผู้ช่วย 
นางสุมาพร  จั่นศรี       ผู้ช่วย 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ       ผู้ช่วย 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก      ผู้ช่วย 
นายตั้ม  ค าพ่วง       ผู้ช่วย 
นายเมตตรัย  ตะติยะ       ผู้ช่วย 
นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง      ผู้ช่วย 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ      เลขานุการ 

 นางขนิษฐา  ศิริรัตน์                ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายอิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษา 
   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้าส านักงานคณบดี  หัวหน้า 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ บริการวิชาการ  ผู้ช่วย                                                         
รองคณบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    ผู้ช่วย 
อาจารย์นารถนรี  พอใจ      ผู้ช่วย  
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์    ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล      ผู้ช่วย 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ      ผู้ช่วย 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ      ผู้ช่วย.  
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง      ผู้ช่วย 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ     ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ      ผู้ช่วย 
อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง      ผู้ช่วย 
อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร       ผู้ช่วย 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์       ผู้ช่วย 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน       ผู้ช่วย 
อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม      ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     ผู้ช่วย 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์      ผู้ช่วย 
อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์      ผู้ช่วย 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา      ผู้ช่วย 
อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ      ผู้ช่วย 
อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ      ผู้ช่วย 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์      ผู้ช่วย   

๙ /อาจารย์จันทิมา….. 
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อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ    เลขานุการ 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพรวิลัย   วัฒนศิริ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์   เทียนแขก      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 ๒.๑.๕.๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  ได้แก่   

คณบดี       ประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้าส านักงานคณบดี  

รองประธานกรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ   กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย กิจการนักศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์   กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์    กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ    กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน    กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย    กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม    กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภูมสิารสนเทศ     กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล     กรรมการ 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ     กรรมการ 
อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล    กรรมการ 
อาจารย์นารถนรี  พอใจ     กรรมการ  
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ      กรรมการ 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ      กรรมการ 
อาจารย์สุรสิทธิ์  สันติสถิตพงศ์    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน    กรรมการ 
อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม     กรรมการ 
อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง       กรรมการ 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ     กรรมการ 
อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา     กรรมการ 
อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ     กรรมการ 
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า     กรรมการ  
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์     กรรมการ 
                                                                     ๑๐/อาจารย์จันทิมา ….. 
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อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ    กรรมการและเลขานุการ 
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง      กรรมการและเลขานุการ 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์ เทียนแขก  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

  ๒.๒ คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีหน้าที่ วางแผนการ
ด าเนินงาน (P) ปฏิบัติงาน (D) จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (C)  ตามกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รวมถึงการน า
ผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป (A) ประกอบด้วย 

  ๒.๒.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต หัวหน้า  

   อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ ผู้ช่วย 

   อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์  สุทธิรอด ผู้ช่วย                                                                                    
   อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล เลขานุการ 
   อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ                                                    ผูช้่วยเลขานุการ 

  ๒.๒.๒ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 
   อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์  หัวหน้า 

   อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา ผู้ช่วย 
   อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม ผู้ช่วย 

   อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ ผู้ช่วย 
   อาจารย์วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ ผู้ช่วย 
   อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล เลขานุการ 

  อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒.๒.๓ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ ประกอบด้วย 
   อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ หัวหน้า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด ผู้ช่วย 
   อาจารย์อภิชาติ  บวบขม ผู้ช่วย 
   อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี ผู้ช่วย 
   อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้ 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                                                    
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   อาจารย์อิฏฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา ผู้ช่วย 
    อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ ผู้ช่วย 
   อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช ผู้ช่วย 
   อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร ผู้ช่วย  
   อาจารย์สุธาสิณี  ขุนทองนุ่ม  ผู้ช่วย 
   อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ เลขานุการ                                

อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา                                                        ผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                    
  ๒.๒.๕  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ประกอบด้วย 
   อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ หัวหน้า 
   รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ ผู้ช่วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วย  
   อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง ผู้ช่วย 

    อาจารย์จิราพร  ภูวรัตนาวิวิธ              ผู้ชว่ย 
   อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง เลขานุการ                                            

  ๒.๒.๖ โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประกอบด้วย 
   รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ หัวหน้า 
   รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก ผู้ช่วย 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ผู้ช่วย 
    อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม ผู้ช่วย 
   อาจารย์นารถนรี  พอใจ เลขานุการ   

  ๒.๒.๗ โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ประกอบด้วย 
   อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ หัวหน้า 
   รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ ผู้ช่วย  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน ผู้ช่วย 
   อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล ผู้ช่วย 

   อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ ผู้ช่วย 
   อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง เลขานุการ  

   ๒.๒.๘ โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม  ประกอบด้วย 
   อาจารย์ธวชินี  ลาลิน หัวหน้า 
   อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณ ี ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน ผู้ช่วย  
   อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ ผู้ช่วย 

   อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม เลขานุการ 
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  ๒.๒.๙ โปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภ  ทองอ่อน หัวหน้า 
   อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ ผู้ช่วย  
   อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง ผู้ช่วย  
   อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์ ผู้ช่วย  
   อาจารย์ภาวิณี  ภูจริต ผู้ช่วย 
   อาจารย์พัตรา  ค าสีหา ผู้ช่วย 
   อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ เลขานุการ 

  ๒.๒.๑๐ โปรแกรมวิชาภาษาจีน ประกอบด้วย 
   อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร หัวหน้า 
   อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ ผู้ช่วย 
   Miss Tung,Hsiu-Yu ผู้ช่วย 

   Miss Geng Miaomiao ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุรสิทธิ์  สันติสถิตพงศ์ เลขานุการ 

  ๒.๒.๑๑ โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ประกอบด้วย 
   อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ หัวหน้า 
   รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว ผู้ช่วย  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกด ี ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด ผู้ช่วย 
   อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง ผู้ช่วย 

   อาจารย์สุธีรัชสิน  จันทร์แย้มธรา ผู้ช่วย 
   อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง เลขานุการ 

 
  

   สั่ง  ณ  วันที่   ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

                                                  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด) 

                คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 



 


